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Oharra bigarren argitalpenari
Esku artean duzun hau Euskaltzaindiak 1993. urtean aurrenekoz
argitara eman zuen Euskal Gramatika Lahurra: Perpaus Bakuna-ren testu
bera da, zegoen-zegoenean berriz argitara emana.
Urte hartatik gaur egundaino lan asko argitaratu dira gramatikaren
arloan. Gramatika batzordeak berak ere beste bi liburuki osatu ditu
(Euskal Gramatika: Lehen Urratsak IV. Juntagailuak eta Euskal
Gramatika: Lehen Urratsak V. Mendeko perpausak 1), eta hurrena lantzen
ari da orain, Euskal Gramatika: Lehen Urratsak VI. Mendeko perpausak
2 izango dena. Araugintzari dagokionez ere azken urteotan hiztegiari
buruzkoak ez ezik, gramatika egituren gaineko arau batzuk ere eman ditu
argitara Euskaltzaindiak.
Hori hala gertatu da neurri handi batean azken urteotan Gramatika
batzordeak (eta Euskaltzaindiak) esku-eskura izan dituelako euskal
literatura tradizioa aztertzeko baliabide erosoak: batetik, euskarazko
literatura tradizioa hasierako testuetatik jasotzen duen Orotariko Euskal
Hiztegiko corpus informatizatua (OEH); bestetik, XX. mendeko
euskarazko ekoizpena modu aleatorioan biltzen duen EgunRo Euskararen
Bilketa-lan Sistematikoa (EEBS) corpusa. Orotariko Euskal Hiztegia bera
ere, gure lanerako ezinbestekoa dugun tresna hori, aurrera doa, eta urte
gutxian izango dugu osatua.
Horrekin esan nahi duguna da gaur egungo ikuspegitik begiratuta
zenbaitetan gerta litekeela liburu honetan egiten diren (egin genituen)
baieztapen batzuk zertxobait doitu, ñabartu, egokitu edo aldatu beharra
izatea; nahiz funtsezko kontuak ez izan.
Horrenjakitun gara. Nolanahi ere, geroko utzi nahi izan dugu lan hori;
oraingoz Euskal Gramatika: Lehen Urratsak lliburuarekin hasi genuen
saila ("EGLU"ak) bukatzea da gure lehentasuna, eta gero etorriko dira
liburuki horietan guztietan bildutakoa egokitzea, eguneratzea; liburuki
guztietan bildutakoa esan dugu, nahiz eta bereziki lehen aipatu ditugun
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baliabideak eskura ez genituen garaikoak izango diren seguruenik
xehekien orraztu beharrekoak.
Esanak esan, gramatikagintzan egin diren ahaleginik
garrantzitsuenetariko baten emaitza dugu hau, perpaus bakunaren
analisian ezinbestekotzat jotzen duguna. Hona hemen, bada, berriz ere
euskalarien eskura Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna.
Gramatika batzordea
2üü2ko abendua
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Aitzin solasa

Eskuetan duzun libum honek biltzen du, funtsean, orain arte
Euskaltzaindiko Gramatika batzordeak argitara eman dituen Euskal
Gramatika. Lehen Urratsak izeneko liburuetan "perpaus bakunari" buruz
esaten dena. Liburu horietako aztergaiak daude orrialde hauetan, beraz,
nahiz hemen jarri den ordena ez datorren bat hango hurrenkerarekin. Ez
ordena, ez gaiak aurkezteko modua ere sarri askotan.
Oraíngo liburu honetan aldaketa zenbait egin dira: hasteko, badira
gauza berri batzuk aurreko liburuetan ageri ez direnak; beste batzuetan,
oinarrira jo da, libum mardul haietako gaiak ahalik eta modu
trinkoenean aurkeztuz; libum honen eskema bera ere, aski da horretarako
aurkibideari begirada bat ematea, ez da ordukoa, gure artean izan ditugun
eztabaidek gramatika gaiak era egokiago batean aurkeztera bultzatu
baikaituzte; han-hemenka ageri ziren ohar h::lictako batzuk kendu dira
orain, agian froga argirik ez zegoelako edo; aldiz, hemen ohar berriak
sartu dira, ikusiko denez, batez ere literatura aldetik ongi aski
dokurnentaturik aurkitu ditugun gaietan (hori dela eta, handik eta
hemendik heldu zaizkigun oharrak eta bereziki Orotariko Euskal
Hiztegiko materiala oso baliotsu gertatu zaizkigu); han ez bezala,
Euskaltzaindiak azken hilabete hauetan onartu dituen gomendioak
kontuan hartu dira liburu hau egokitzeko orduan, zer esanik ez; azkenik,
adibide guzti-guztiak ez badira ere, gehien-gehienak euskara estandarrean
jarri ditugu, horrela irakurketa ere erraztuko delakoan. Adibide hauek
guztiak literaturak utzi digun lekukotasunean oinarritzen díra, baten bat
agian bitxiegi egiten bada ere. Hori dela eta, ez direla hutsetik asmatuak
esan behar da, aski oinarrituak baizik.
Ohartuko zarenez, liburu honek ez darama, ohi den gisan,
bibliografiaren aipamenik. Zalantza handiak izan ditugu honetan, baina
arazoa eztabaidatu ondoren halaxe uztea erabaki dugu, bibliografm egoki
bat egitea (libum honek eman nahi duen maila didaktiko horretako
bibliografia), behar diren libum guztiak sartuz eta sobran direnak
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kanpoan utziz, ez baita gauza erraza. Dena dela, Gramatika batzordeak
bere gain hartzen du hurrengo liburuxka batean halako bibliografia baten
egokitzapena.
Aipa dezagun, bestetik, hemen terminologia bat proposatzen dela,
neurri batean aurreko liburuetarik: hartua eta beste batzuetan, ostera,
aldaturik ematen dena. Egia da oraingoz egiteke dela terminologia egoki
bat euskaraz (ez-akusatibo, ez-ergatibo, absolutibo ala absolutu e.a.)
baita gramatikari dagozkion punturik funtsezkoenetan ere (sujetu,
subjetu, subjektu, e.a.): horrexek azal ditzake agian gure zalantzak ere.
Zemahi gisaz, bigarren mailako arazoa da hau eta horrela ulertu behar da,
ez delarik: komeni duen baino garrantzi handiagoa ematea.
Liburu hau egitea erabaki zuen Gramatika batzordeak, argi ikusten
baitzuen komeni zela perpaus bakunari buruz idatzitakoa bederen erraz
erabiltzeko gisa paratzea, edonork hartu, ulertu eta kontsultatzeko
moduan. Eta hori guztia, liburu batean bakarrik. Hala, lan hau egitea
Pello Salaburu batzordekideak bere gain hartu zuen eta bera izan da
libum hau moldatu eta izkiriatu duena, batzordekide guztiek eta
euskaltzain osoek nahi izan dituzten oharrak egiteko liburua eskuartean
izan badute ere (Gramatika batzordeko euskaltzain osoen --P. Altuna, M.
Azkarate, B. Oihartzabal, P. Salaburu-- eta A. Irigoien, X. Kintana, E.
Knorr, F. Ondarra, J. San Martin, I. Sarasola eta L. Villasante
euskaltzainen oharrak jaso dira). Ohar horiek berriz ere eztabaidatu dira,
gramatika batzordean lehenik eta osoko bilkuran ondoren, eta zuzen
ikusi den guztietan behar bezala jaso dira.
Hemen duzu, hortaz, libum hau, irakurle, gramatikari dagozkion
duda-mudak dituzunean edo, interesgarri suertatuko zaizulakoan. Ongi
jasoa da hemen mamia, eta irakurri ere, erraz irakurrik:o dituzu lerro
hauek, nahiz batzuetan badiren itxuraz zail samarrak diruditen gaiak.
Patxi Altuna
batzordeburua
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l. Perpausa

1. kapitulua:

PERPAUSA

1.1. Perpaus motak
1.1.1. Era askotakoa izan daiteke euskal perpausa. Perpausak izan
daitezke, sailkapen nagusi baten arabera, beregainak eta mendekoak ,
eta azken hauek ageri dira, lehenbizikoak ez bezala, beste perpaus
batean txertatuak, askotan aditz nagusiaren osagarri moduan. Perpaus
txertatu hauek beste zenbait sintagmak perpaus soilaren barnean
betetzen dituzten funtzio berberak betetzen dituzte. Horrela, ondoko
perpaus hauele beregainak <tirela esanen dugu:
(1) Liburu bat emango dizute
(2) [Liburu OOt emango dizutela esan digute]
Ondoko perpausok, ostera, mendekoak deitzen ditugu:
(3) [liburu OOt emango dizutela] esan dute
(4) [noiz etorriko den] galdetu du
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1.1.2. Perpausak izan daitezke, bestetik, bakunak edo elkartuak.
Perpaus bakunek aditz OOt bakarra dute barnean:
(5) [etorri dira]
(6) [etorri direla] esan dute
(7) [agurtu duzuen] andrea

Perpaus elkartuetan aditz bat baino gehiago izaten da:
(8) [arratsaldean etorri da eta etxean afalduko du]
(9) [arratsaldean etorri dela eta etxean afalduko duela] entzun dugo
(10) [etorri den hori gure etxekoa da]
1.1.3. Perpausak, jokatuak (11) eta jokatugabeak (12) ere izan
daitezke. Perpaus jokatuetako aditza jokaturik ageri da, pertsona eta
tempus markekin. Perpaus ez-jokatuetako aditzak, ordea, ez du halako
markarik hartzen:
(11) Liburu bat emango dizut
(12) Eseri hemen, mesedez!
1.1.4. Perpausak, halaber, adierazpen, galde, aginte eta harridura
perpausak izan daitezke. Perpaus hauen guztien artean neutroenak
adierazpen perpausak ditugo:
(13) Badakizu gaur eskolan izan garela
(14) Libum bat emango dizut elxean irakurtzeko
Galde perpausetan galdera bat egiten da eta galdera hau mendeko
perpaus batean biltzen denean zehar galdera deitzen dugo, aditzak orduan
-n bat (nahiz beste partikularen bat) hartzcn duela:

(15) Nor etorri da?
(16) [Nor etorri den] galdetu dute
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(17) [pero etorriko den] jakin nahi nuke
• Bai-ez erako galderetan baiezko nahiz ezezko erantzuna eskatzen

da:
(18) Busti zarete?
Galde perpaus hori beregaina denean, ekialdeko euskalkietan -a
eransten zaio aditzari:
(19) Busti zaretea?
Mendebalean (gipuzkeraz, nahiz mende honen bigarren erdian beste
euskaIkietara hedatu den) al erabiltzen da horrelako perpausetan:
(20) busti al zarete?
Dena dela, badirudi partikula hori, galde arruntetan ematen zaion
erabilerarekin, -a ez bezala, nahiko berria dela: Ubillosek (1785),
esaterako, galderez jositako bere libuman ez du inoiz ere erabiltzen.
XVffi. menderaino ez da adibide garbirik aurkitzen. Lehenago ageri da,
bai, baina zentzu erretorikoarekin.
Mendekoa denean, berriz, marka bat baino gehiago har dezake
aditzak, euskaIkien arabera:
(21) Busti garen galdetu digute
(22) Busti garenetz galdetu digute
(23) Busti garenentz galdetu digute .
(24) Busti garenz galdetu digute

(-n)

(-netz)
(-nentz)
(-m)
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Rorien artean lehenbizikoa (garen) mendebalekoa da erabat.
Ekialdeko testo zaharretan denz eta denez bezalakoak ageri dira. Mende
honetakoetan denetz. Azkenik, denentz Orixek eta erabiltzen dute.
• Aukera galderetan, izenak berak dioen moduan, aukera bat egitea
eskatzen zaigu:

(25) Non bizi zara: Donostian ala Donibanen?
• Zati galderetan, ostera, informazio bat eskatzen dugu galdetzaíle
bat erabiliz:

(26) Nongoa zara?
(27) Zer esan du?
Aginte perpausetan agindu bat ematen dugu, perpaus jokatuetan
adizki bereziak (agintekera) erabiliz eta maíz hasieran ipiniz delako
adizki hori:
(28) Ireki atea!
(29) Zoaz hemendik!

Harridura perpausetan hiztunak adierazpen batek sor diezaíokeen
harridura ematen du aditzera, eta hizkera doinua beta ere aldatzen da.
Halako perpausetan, sarri askotan, egitura bereziak erabiltzen ditugu.
Batzuetan hitzen ordena naturala aldatzen dugu. Hala nola:
(30) hau da gimn zikoitza!
Beste batzuetan predikatu osagarria dagokion aditzik gabe uzten
dugu:
(31) harrigarria, honek dioena!
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(32) palita, zure lana!
Markatzaile bereziak ere erabiltzen ohi dira (erakusleak,
galdetzaileak, e.a.):
(33) hauxe andrea!
(34) zenbat gezur esan duen honek!
(35) zer etxe OOerra den!

Azkeneko kasu honetan, alegia, zer galdetzailea erabiltzen dugunean
(zein, zeinen eta zenbat ere erabil daitezke OOerki asko), aditz
laguntzaileak -n atzizkia behar du eta galdetzaile hori beti izenondo
batekin 000 izenondo bihurturiko izen batekin doa:
(36) zer OOerra den!
(37) zer astoa den!

1.1.5. Perpausak baiezkoak 000 ezezkoak izan daitezke. Azkeneko
hauetan ez (000 ezin) partikula erabiltzen da:
(38) aita ez datar
(39) aita ez da etarriko
Perpausa baiezkoa denean eta perpausean ageri den adítza trinkoa
bada, ba- aurrizkia erabiltzen da oro har, hain zuzen ere, perpausaren
baiezkotasuna azpimarratuz eta aditzari atxekirik: ídatzíz:
(40) aita badator
Aldiz, aditza perifrastikoa baldin bada, ez da nonnalean aurrizkí hori
ageri:
(41) aita etorriko da
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1.2. Perpausen sailkapena predikatuaren arabera
1.2.1. Atribuzio perpausak eta predikazio perpausak

Perpausaren barnean bi osagai nagusi bereziko ditugu: subjektua

000 aditz jabea, eta predikatua. Horrela, subjektuari buruz esaten dugo
zerbait eta esaten dugun hon, hain zuzen ere, predikatua da, aditzaren
inguruan biltzen dena:
(42) Jon gaztea da
(43) Miren alkate izendatu dute
(44) Jon etxera itzuli da
(45) Mirenek ogia erosi du

Lehenbiziko bi adibideetan, subjektuaren kualitate bati buruz ari
gara eta beste bietan, berriz, prOOikatuak ekintza baten berri ematen
digu. Honenbestez, lehenbiziko bi adibideetako perpausak bezalakoak
atribuzio perpausak direla esaten dugo, eta bertako predikatuari izenaren
predikatu osagarria deitu zaio EGLUn: prOOikatua izenki baten bidez
(izena, adjektiboa, e.a.) aQierazten da. Goiko adibideetan gaztea eta
alkate izenkiak erabili dira. Horregatik, izenki predikatu ere esan ohi
zaie halako predikazioei.
Hirugarren eta laugarren adibideetako perpausak, ostera, predikazio
perpausak dira: predikazioa adizki baten bidez adierazten da, aditzaren
inguruan enbortzen da. Adibideetan itzuli eta erosi erabili dira.
Horregatik deitu ohi zaie adizki predikatuak halako predikazioei, aditzak
eta aditzen osagarriek (osagarririk izanez gero) osatzen baitute
predikatua
• Atribuzio perpausetan aurkitzen ahal ditugu hainbat aditz
euskaraz:
(46) etxea handia da
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(47) Mikel artzainjoan da
(48) Miren alabatzat hartu dute
(49) ora ardo bihurtu zuten eztaietan
Ikusten denez, predikatu osagarria mugatua dago batzuetan,
mugagabean, ostera, beste batzuetan, geroago, predikatu osagarriez hitz
egiten denean ikusiko den moduan. Ohart gaitezen, hala ere,
predikazioa ez dela beti subjektuaren gainean eraikitzen euskaraz eta,
adibideetan ikus daitekeenez, perpasueko beste sintagma bati buruz ere
(objektuari buruz) egin ditzakegu halak:o predikazioak:. Rain segur ere,
barneko egitura konplexuagoa dugu hor.
Jakina, izan aditza beste mota bateko predikazioak: osatzeko ere
erabiltzen dugu:
(50) Frantziak:o hiriburua Paris da
(51) herriko alkatea Mattin da
• Predikazio perpausetan ere hainbat eratako aditzak aurkitzen abal

dira:
(52) liburu bat idatzi du
(53) patatak saldu beharlco ditu
(54) etxea zabaldu behar omen dute
(55) dantzan ikasten ari da
Azk:eneko perpaus hauetan ez da azpimarratzen subjektuaren (edo
perpauseko beste sintagma baten) kualitaterik. Ez; hor fenomeno
zabalago baten aurrean gaude, ekintza baten aurrean alegia. Ekintza hori
aditzaren inguruan gorpuztua da eta subjektuak: ere parte hartzen du
bertan. Honenbestez, badirudi aditza bera ezinbestekoa dela ekintza
horren berri eman nahi denean.
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1.2.2. Perpaus iragankorrak: eta perpaus iragangaitzak
Euskal hizkuntzalarien artean erabili izan den oinarrizko irizpidea
(nahiz eta irizpide hau oso gutxitan formalizatu izan den espreski),
perpaus iragankorrak eta perpaus iragangaitzak bereizteko orduan,
honako hau izan da: perpausean *edun 000 *ezan agertzen baldin bada
(bestela esan, perpausean agerian nahiz isilean ergatibo kasua ageri
baldin bada), orduan perpausa iragankorra da. Aditzak, alabaina,
laguntzaile gisa izan 000 *edin hartzen badu, orduan perpausa
iragangaitza da. Hori ikusten da ondoko adibideotan:
(56) Mirenek sarrerak erosi ditu
(57) Koldok halaxe esan du
(58) Patxik deitu omen dizu
(59) autobusa berandu dator gaur
(60) etxe hori kiskaliko da
(61) herri horretan bi orduz sartuko gara
Esandakoaren arabera, multzo honetako perpausen artean,
lehenbiziko hirurak iragankorrak dira eta beste hirurak, berriz,
iragangaitzak. Hori da gure artean erabili izan den irizpidea eta horixe
da EGLU-ren liburukietan ere ageri dena.
Kontua da, ordea, irizpide horrekin definizio zirkularrak ematen
ditugula: perpaus iragankorrak dira perpaus ergatibodunak. Eta non
ageri da ergatiboa?: perpaus iragankorretan. Hizkuntza irizpide bezala ez
dirudi oso argia denik.
Beste hizkuntzetako gramatiketan, aldiz, iragankortasuna eta
iragangaiztasuna definitzeko orduan aukeratzen den irizpidea ez da
euskararan erabiltzen dugun bezalakoa eta aditz batek bere inguruan bar
ditzakeen osagarriekin erlazionatzen da. Horrela, esan ohi da, perpaus
bat iragankorra da aditzak objektu bat hartzen badu osagarritzat
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(benetako osagarria eta ez adizlagun edo aditzondo bat, jakina). Ondoko
perpausok, irizpide honen arabera, iragankorrak lirateke:
(62) Mikelek [autoa erosi] du
(63) Jonek [etxea saldu] du
(64) Mirenek [alaba eraman] du
Aditz horrek osagarri zuzenik hartzen ez baldin badu, perpausa
iragangaitza da:
(65) Mikel [etorri] da
(66) Jone [sartu] da
(67) Miren [erari] da
Beste hitzak ere erabili ohi dira gramatiketan sailkapen honi
buruzko informazioa emateko orduan. Horrela esan izan da perpaus
iragankorretan bi argumentu ageri direla, bat kanpokoa (subjektuaren
funtzioa duena: Mikelek) eta bestea bamekoa (objektuaren funtzioa
duena: autoa). Perpaus iragangaitzek, ordea, argumento bat bakarrik
izango lukete: Mikel, goiko adibidean. Horixe da, hain zuzen ere,
goiko adibideetan ikus daitekeena. Honenbestez, bi argumentudun
perpausak iragankorrak dira eta argumentu batekoak, ostera,
iragangaitzak. Euskaraz, jakina, badugu beste osagarri bat ere datiboan
ematen duguna. Argumento hau, normalean, aukerakoa da, nahiz aditz
batzuek nahitaez eskatzen duten. Perpausen arteko sailkapena ahalik eta
modurik garbienean egitearren ez dugu kontuan hartuko nori saileko
argumentua eta goian emandako adibideek erakusten dizkiguten perpaus
motetara bakarrik mugatuko gara.
Adibideak kontuan hartzen baditugu, badirudi bi irizpideak (nolako
laguntzailea, euskaraz; zenbat argumentu, beste hizkuntzetan)
hizkuntza batzuetan nahiz besteetan, aditzak sailkatzeko orduan bat

datozela
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Hala ere, bi irizpide hauek gurutzatu egiten dira behin baino
gehiagotan. Eguraldi aditzak alde batera utzirik (sasi argumentuak edo
dituztela esan ohi da), lehentxoago esan den moduan, aditzen
argumentuek kasu bat baino gehiago erakuts dezakete, nolakoa den
aditza. Izen sintagmaren kasuaz eta aditzaz ariko garenean ikusiko den
moduan, batzuetan datiboa behar izaten dugu:

(68) lanari ekin dio Jonek
(69) aulkiaren hankarl eutsi dio
Halako aditzak ahazturik ere -ez dira gehiegi eta azalpen berezia
beharko lukete- arazoak beste aditz "arruntagoekin" ere sortzen dira
maiz kara. Ikus ditzagun ondoko adibideok:
(70) Jonek Mikel zanpatu du
(71) Mikel gaisotu da
Azkeneko bi adibide hauek bezalakoetan oinarritu izan dira
hizkuntzalariak euskara hizkuntza ergatiboa dela baieztatzeko. Izen
sintagmaren morfologian, perpaus iragankorren objektuak eta perpaus
irtagangaitzen subjektuak kasu bera erakusten baitigute, absolutiboa
hain zuzen ere. Baina kontraesanak berehala sortzen dira:
(72) Mirenek berandu afaldu du
(73) Josebak zortzietan deitu du
Bi perpaus hauek zein sailetan sartu behar ditugun zehaztu nahi
baldin badugu, bi irizpideak gurutzaturik ageri dira: euskararen
tradizioan erakutsi eta erabili izan ditugun irizpideen arabera, bi
perpausak iragankorrak dira. Argumentuak kontuan hartzen baditugu,
berriz, afaldu aditzak, bazkaldu aditzak bezala, argumentu bat besterik
ez du hartzen (eremu zabal batean, gainera, bazkaldu naiz bezalakoak
erabiltzen dira): euskararen tradizioan, aski da euskalliteratura ikustea,
afaldu bakarrik erabili izan da, hizkera askotan gaur erabiltzen den
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moduan, barneko argumenturik: gabe. Hortaz, *indabak afaldu ditu ezgramatikala litzateke, tradizio honetan behintzat Beste horrenbeste
gertatzen da deitu aditzarekin ere, aditz honek zenbaitetan barneko
argumentua bar baldin badezake ere absolutiboan nahiz datiboan. Goiko
adibidean, ordea, ez du inolako argumenturen beharrik. Horrenbestez, bi
aditz horiek iragangaitzak ditugu adibide horietan. Aipatu beharra da,
dena dela, bizkaierazko eremuan errazago aurkitzen direla egungo
euskaran perretxikoak afaldu ditut bezalako esaldiak batez ere
argumentu hori, zehaztugabeko izenordaina denean: zer edo zer
bazkalduko duzue. zer afalduko dugu?, zerbait afalduko duzu. e.a.
(Horietan denetan, beste hiztun batzuek nahiago dute zer dugu
afaltzeko. zerbait izango duzu afaltzeko, e.a.).
Sail berekoak ditugu irakin bezalako aditzak eta, oro har, eginen
gainean eraikitzen ditugunak: hitz egin, alde egin, negar egin, piper
egin, e.a. Alde batera utzirik halako kasuetan idazteko orduan askotan
izena eta aditza bereiz jartzen ditugula, badirudi aski argi dagoela izen
hori nolabait ere loturik dagoela aditzarekin eta ez dituela arruntean
bestelako izenek erakusten dizkiguten ezaugarri berak (murriztapen
argiak ditu: ez du mugatzailerik, sarritan nekez bereizten ahal da
aditzetik, askotan ez du izenondorik onartzen, e.a.: *ez du alderik egin,
·hitz handia egin du, ·negarra egin du, ·loak egin ditut, e.a.). Sail
honetakoak ditugu min hartu. esku hartu. parte hartu. hitz eman eta
hauen gisakoak ere, halako aditzak ez baitira beti egin-ekin eratzen,
ikusten den moduan. Beraz, horrelako izen+egin kateek benetako aditza
osatuko lukete eta, neurri horretan, aditz horiek ez lukete barneko
argumenturik izango, barneko argumentu izan daitekeen hori aditzaren
zati bihurtu delako. Baina barneko argumenturik: ez badute, aditz horiek
iragangaitzak dira denak. Hala ere, huts egin aditza benetako iragankor
bezala ageri da literatur tradizioan eta hainbat hiztunek hala erabiltzen
dute gaur eguo ere:
(74) meza huts egin du
(75) eskola huts egin du
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Esandakoa gogoan hartuz, bada, aditz iragangaitzen artean honako
hauek guztiak aurkituko ditugu, beti ere iragankortasuna aditzen
argumentuen arabera definitzen badugu:
(76) Mikel etorri da
(77) Miren gaisotu da
(78) Koldok. OOitu do
(79) urak irakin du

(80) Patxik lo egin du
(81 )lapurrak alOO egin du
(82) Perok hamarretan afaldo du
Reste hizkuntzetatik mailegatzen ditugun aditzetan garbi aski
ikusten da hau: dimititu. eskiatu etafuntzionatu. esate baterako,
iragangaitzak dira erdaraz -esanahi batekin bederen-, baina euskaraz
iragankortzat ditugu (euskarara zuzenean pasatzen ditugunean esan nahi
da. bai baitira aditz horiek zuzenean erabili beharrean forma jatorragoak
ere: "makina hori ez dabil"). Argi dago, hala ere, bar ditzaketen
argumentuen kopuruari kasu egiten bazaio, euskaraz ere iragangaitzak
direla, nahiz eta ergal1Doa ageri den hOl':
(83) makina horrek ez du funtzionatzen
(84) aIkateak dimititu du
Jo dezagun euskaraz ere iragankortasuna era honetara definitzen
dugula. Kontua da, ordea, aditz iragangaitzen artean bi motatakoak
aurlcituko ditugu1a: agentedunak eta pazientedunak, ondoko ad.1bideotan
ikus daitekeen bezala (hau da, aditz iragangaitz batzuen kasuan
argumentua barnekoa da eta besteen kasuan, berriz, kanpokoa),
(85) Jonek deitu du
(86) Jon gaisotu da
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Ez da esan beharrik deitu aditza iragangaitz (adibide horretan bezala)

nahiz iragankor izan daitekeela, bameko argumentua absolutiboan 000
datiboan jartzen delarik, hiztunen arabera: Jonek Mikel deitu du / Jonek
Mikeli deitu dio. Beste aditz batzuk, irten, esaterako, iragangaitzak dira
beti (argumentu bakarrekoak direlako), euskalkien arabera
laguntzailetzat izan nahiz *edun har dezaketen arren: irten naiz / urten

doto
Oro har, bereizketa hau bat dator hizkuntza1ariek beste hizkuntzen
kasuan proposato izan duten beste bereizketa batekin. Batzuen ustez,
aditz iragangaitzen artean bi sail nagusi suertatzen dira: aditz
iragangaitz ez-akusatiboak (hizkuntzalari zenbaitek ergatibo ere deitzen
ditu aditz hauek baina guk termino hau baztertuko dugu hemen
ergatibo beste zerbaiti esan baitzaio) eta aditz iragangaitz ez-ergatiboak.
Lehenbiziko multzoko aditzen ezaugarria da argumentu pazientea
eskatzen dutela eta bigarren multzokoena, berriz, argumentu agentea
eskatzen dutela. Horrela, erdal adibide hauetan ikusten dira bi sailak:

(87) Juan ha llamado
(88) Juan ha enfermado
(89) j'ai dormi
(90) je sois tombé
Laurak dira iragangaitzak (argumento bat bakarrik onartzen baitute),
baina bi sail desberdinetakoak argumentu horren eduki semantikoari
kasu egiten badiogu. Euskaraz, bereizketa hori morfologiak ere
erakusten digu, ergatiboa benetan agente direnek bakarrik onartzen
baitote:

(91) Jonek deitu du
(92) Jon gaisoto da
(93) nik lo egin dut
(94) ni erori naiz
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Ohart gaitezen hemen nahasketa tenninologiko handia gertatzen
dela: hain preziski, ez-ergatibo salleko aditzen artean sartzen dira
euskaraz ergatiboa eskatzen dutenak (deitu, esate baterako). Beraz, aditz
iragangaitz ez-akusatiboak dira absolutiboa markatzen dutenak eta aditz
iragangaitz ez-ergatiboak, ostera. ergatiboa behar dutenak.
Egia esan, ezaugarri semantiko hauez gain badituzte beste zenbait
ezaugarri sintaktiko ere hizkuntzetan zehar aditz mota hauek. Euskaraz,
esate baterako, ohart gaitezen partitiboan jar daitekeela beti ere
absolutiboan doan argumentua (inoiz ere ez ergatiboa hartzen duena),
aditz iragangaitzetakoa nahiz aditz iragankorretakoa izan:
(95) ez dute zerririk hil
(96) ez da zerririk hil

(iragankorra. paz.)
(iragangaitza, paz.)

baina;
(97) *gizonik ez du zerria hil
(98) *gizonik ez du hitz egin

(iragankorra, ag.)
(iragangaitza, ag.)

Bestalde, kontura gaitezen benetako egitura iragankorra duten
aditzek bakarrik onartzen dutela aldaera (ikus beherago):
(99) nik etxea egin dut
(100) nik afaldu dut
/

/ etxea, nik egina da
*nik afaldua da

Gramatika honetan, hala ere, aurkeztu nahi ditugun datuetarako hain
funtsezkoa ez denez, ez gara bereizkuntza guztietaz baliatuko eta testua
bera ilun samar dagoenean 000, erabiliko dugu irizpide bat nahiz bestea
zerbait argitzeko orduan. Kontura gaitezen, zemahi gisaz, sailkapen
hauek (berriz ere diogu, beste hizkuntzetan arruntzat hartzen direnak)
kinkan jartzen dutela euskararen ergatibitatearen kontzeptua bera.
Jakina, malla batean. hizkuntzen ergatibotasuna irizpide honen arabera
mugatzen da, lehen esan bezala: perpaus iragankorretako argumentu
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pazienteak perpaus iragangaitzetako argumentuaren kasu bera hartzen
du. Hau hainbat hizkuntzatan betetzen da. Baina euskaraz ez, ordea,
perpaus iragangaitzen argumentu hori batzuetan ergatiboa eta besteetan
absolutiboa baita. Baina ez gara puntu honetan luzatuko eta
deskribapenak berak plazaratzen dituen arazo eta hautabideen
aurkezpenera mugatuko gara.
Esandakoa laburtuz, hortaz, hauxe genuke (kontuan izan eskema
honen barnean ez direla aditz guztiak sartzen: jakin, ahaztu -batzuetan,
nor-nori sisteman ageri denan-, ihardun, e.a.):

(A) iragangaitzak
ez~

irakin

iraun
hitz egin

etorri

ez-akus

+
+
+
+
+

erori

hartu
erosi
hil
deitu

A iragankorrak

+
+

+
+
+
+

Aditz batzuk bi sail desberdinetan banatzen abal ditugu: Jonek
Mikel hil du vs Jon hil da; Jonek Mikel deitu du vs Jonek deitu du,

e.a.
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1.2.3. Egitura pasiboak eta antipasiboak
Bada azpimarratzeko geratzen zaigun azken sailk:apen bat ere,
gramatikarien artean behin baino gehiagotan erabilia izan dena. Aipa
ditzagun lehenik egitura pasiboak euskaraz. Pasibismoaren teoria
defenditu zuten hizkuntzalariek pentsatu izan zuten euskara hizkuntza
pasiboa dela. Ikus ditzagun ondoko adibideok:
(101) Jonek Miren ikusi du
(102) Miren elorri da
Pasibisten arabera, euskaraz kasu markak funtzioak adierazteko
erabiltzen baldin baditugu, orduan halako parekotasun bat gertatuko da
kasua eta funtzioaren artean, kasu marka bakoitzak funtzio jakin bat
adierazteko erabiliko dugularik. Goiko perpaus hauen analisi kIasikoan,
ordea, ez da horrelakorik suertatzen: subjektuaren funtzioa bi kasu
markaren bidez ematen dugu (Jonek eta Miren, ergatiboa eta
absolutiboa, alegia) eta absolutibo kasuak bi funtzio adierazteko balio
digu (objektu zuzena eta subjektua). Hor, ikusten denez, ez dago
inolako homogeneitaterik. Pasibistek proposatu zuten, datu hauen
aurrean, bazela modu bat kasua eta funtzioa parekatzeko: hain zuzen
ere, euskara hizkuntza pasiboa dela onartuz. Horrela, goiko perpaus
horietan Miren subjektua izango litzateke bi perpausetan (beraz,
absolutu kasuak subjektuaren funtzioa izango luke beti) eta Jonek izen
sintagma, berriz, agente pazientea izango litzateke, egitura pasiboetan
agertzen zaiguna alegia. Ergatiboak biltzen duen sintagma posposizio
sintagma arrunta izango litzateke ikuspuntu honetatik.
Pasibisten teoriak arrakasta handia izan zuen, egia esan, kanpoko
hizkuntzalarien artean batez ere, bertokoak (Tovarren kasuan izan ezik)
ez baitziren inoiz ere honen alde azaldu. Egun, inor gutxik segitzen du
teoria hau. Kasu marka eta funtzioen arteko erlazioak adierazteko
bestelako bideak proposatu izan dira.
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Alabaina, horrek ez du esan nahi euskarak egitura pasiborik ez
duenik. Zein dira egitura hauek? Batzuk hizkuntza erromanikoetan ageri
zaizkigun egituren kalkoa dira itxuraz. Aitortu behar da, hala ere,
literatur tradizioan pisu handia dutela, eta ez bakarrik itzulpenetan,
gramatikariek egitura hauek espreski gaitzetsi izan dituzten arren
(Ithurry,lekuko):
(103) Jainkoa deabmaz tentatua izan zen
Honekin batera jarri beharko litzateke idazleetan ageri den egltura
pasibo zaharra:
(104) zu erredimitu zara
Edo Txirritaren bertsoetan ageri den hura ere:
(105) hurrengo laurogei urtean, ni ez naiz ahaztuko, Kantabriko
partean

Eta horrek esan nahi duena da, hain zuzen ere, beste norbaitek
erredimitu zaituela.
Baina badira beste batzuk ere beste itxura bat hartzen dutenak. Ikus
ditzagun ondoko adibideok:
(106) Anttonek etxe hori egin du
(107) etxe hoci, Anttonek egina da
Esan daiteke bigarren perpausa dela lehenbizikoaren aldaera pasiboa.
Horrelako egiturak sortzeko erabiltzen den bidea, oro har eta debekuak
alde batera utzirik, honako hau da: ordena kanonikotik (SOV, edo
Subjektua, Objektua, Aditza) abiatuz, objektua mintzagai hanpatu
bezala ageri da, subjektu bihurtua; aditzak izenondoaren itxura hartzen
du eta subjektuaren kualitate bat predikatzen du eta, azkenik,
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komunztadura subjektuarekin bakarrik gertatzen da. Hasieran egin
dugun sailkapena kontuan hartzen bada, predikazio perpaus bat
atribuzio perpaus bihurtu dugo, egitura honela geratzen zaigula:
(108) [etxe hori] [[Anttonek egina] da]
Parez pare erka daitekeena ondoko honekin:
(109) [etxe hori] [[handia] da]
Horiek dira euskal egitura pasiboak. Egitura pasibo hauen ondoan
ageri dira, hala ere, egitura antipasiboak. Bi perpaus hauen artean
bigarrenak erakusten dizkigo egitura antipasiboak:
(110) nik gauza asko ikusi dut
(111) ni, gauza asko ikusia naiz
Egitura antipasiboetako predikatu osagarrian, pasiboetan ez bezala,
izenondo bihurturiko aditza eta izenondo honen objektu zuzena agertzen
zaizkigo. Konparatu bien egiturak:
(112) [etxe horiJ, [[nik egina] da]
(113) [ni], [[gauza asko ikusia] naiz]
Egitura pasiboetan objektua subjektu bihurtzen dugo, subjektua
predikatu osagarrira pasatzen dugularik. Egitura antipasiboetan, berriz,
ekintza baten subjektua predikatu osagarriaren subjektu bihurtzen dugo.
Egitura antipasibo hauetan aditzondoa aurkitzen da sarritan
izenondoaren ordez (egon aukeratzen deJa orduan):
(114) Jone,bapojandazegoen
(115) ni, gauza asko ikusirik nago
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Halako egiturak datiboarekin ere egin daitezke:
(116) norbaitek abisatu zion /

norbaitek abisatua zegoen

Honek guztiak iruzkin pausatuagoa merezi lukeen arren, esku
liburu honetan azpimarragarrien diren puntuak aipatu besterik ez dugu
egin nahi izan.

1.3. Perpausaren egitura
1.3.1. Perpausa aditz batek bakarrik osa dezake:
(117) aterto du

Baina aditz horrek osagai balo bi 000 gehiago ere har dezake:
(118) [aita] etorri da
(119) [nik] [bi gizon] ikusi ditut
(120) [Piarres] [oso langile ona] da [batzuetan]
1.3.2. Aditzarekin batera agertzen diren osagarri horiek funtzio
desberdinak betetzen dituzte perpausaren barnean, nolakoak diren
aditzarekin dituzten erIazioak.

• Horrela, batzuetan subjektuaren funtzioa bete dezakete, ondoko
adibideotan kako artean jarri ditugun sintagmetan ikusten den bezala:
(121) [aita] etorri da
(122) [nile] bi gizon ikusi ditut

• Beste batzuetan, ordea, objektuaren funtzioa betetzen dutela esanen
dugu:
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(123) nik [bi gizon] ikusi ditut
(124) nik [Piarresi] [libum bat] emanen diot
• Sintagma horiek predikatu osagarriaren funtzioan ere agertzen abal
<tira:
(125) Maitasuna [lilmagarria] da
• Azkenekoz, adherbio funtzioa dute aditzaren osagarri batzuek:
(126) Ni [aitarekin] bizi naiz
(127) Miren [Koldoren ordez] etorri da
1.3.3. Aditzaren fonna perpausean ager daitezkeen subjektu eta
objektuen arabera aldatzen da, funtzio hauek dituzten sintagmek
komunztadma egiten baitute aditzarekin:
(128) aita etorri da
(129) aita eta ama etorri dira
(130) aita ikusi dut
(131) aita eta ama ikusi ditut
(132) aitari emango diot
(133) nire lagunei emango diet
Predikatu osagarriekin eta aditzarekin, ordea, ez da komunztadmarik
gertatzen euskaraz:
(134) aitarekin bizi naiz
(135) neure lagunekin bizi naiz
Aditzarekin komunztadura egiten duten osagarriak isil daitezke

euskaraz:
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(136) (guk) (gure Iagunei) (gauza zenbait) ekarri diegu
Baina osagarri horiek mintzagaiaren 000 galdegaiaren zeregina
betetzen duteIarik, orduan ezin daitezke isilean utzi:
(137) etxe hori, guk (000, geuk) erosiko dugo
1.3.4.·0sagarrien barne egitura era askotakoa izan liteke. Izen
sintagma hutsa zenbaitetan:
(138) [maitasuna] liluragarria da
(139).Bilbo [hiri handia] da
Beste batzuetan mendeko perpausa:
(140) uste dut [aita etorrik:o deIa]
(141) [aberatsa zarelako] ezkondu nabi du zurekin
Adberbioak (aditzondo eta adizIagun) ere izan daitezke:
(142) [etxe horretan] bizi gara
(143) [biliar] etorriko gara
(144) [poliki poliki] hitz egin behar da
Osagarri horiek izenondoak ere izaten dira:
(145) Bilbo [ederra] da
(146) Atso hori [ilegorria] da
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1.4. Osagarrien ordena perpausaren barnean: mintzagai
hanpatua eta galdegaia
1.4.1. Jakina denez, euskal izen sintagmen bameko egitura oso
aberatsa izan daiteke, baina beti ere a1dagaitza. Oro har, esate baterako,
sintagma batean izena eta izenondoa ageri badira, ordena bat bakarrik
onartzen da (salbuespenak salbuespen, honetara geroago itzuliko
baikara), izena beti izenondoaren aurretikjarri behar delarik:
(147) etxe handia
(148) *handi etxea
1.4.2. Perpausaren egitura normalean aski aberatsa izaten da,
osagarri bat baino gehiago ageri delarik bertan:
(149) [aitak] [sagarra] [haurrari] reman dio]
Kontua da, ordea, izen sintagmarekin gertatzen ez den bezala,
perpaus osagaien ordena nahikoa askea dela. Azkeneko perpaus
horretan, adibidez, kako artean jarri ditugun osagaiak nolanahi eman
ditzakegu, guk nahi dugun hurrenkeran:
(150) aitak sagarra eman dio haurrari
aitak eman dio sagarra haurrari
aitak haurrari eman dio sagarra
Nolanahi ere, konbinaketa horretarik sortzen diren perpaus guztiak
gramatikalak direla gauza garbia den arren, badirudi haien balioa ez dela
bakarra eta erabili ere, ezin direla nolanahi bata bestearen ordez erabili,
belarria ez baitigute modu berean jotzen.
1.4.3. Jakina, a1daketa horien bitartez sor daitezkeen perpaus horien
guztien esanahia, zentzu itxi batean, bakarra baldin bada ere (emailea,
hartzailea eta ematen den objektua ez baitira aldatzen a1egia), ez dirudi
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denek ballo bera duten eta, hortaz, ez dirudi hauen esanahia, zentzu
zabalago batean, bat bakarra den. Ondoko esaldi hauetan ikusten da
garbiago kontua:
(151) sagarra haurrari aitak eman dio
(152) aitak sagarra haurrari eman dio
Zertan datza bi perpaus horien arteko aldea? Lehenbiziko
perpausean, badirudi hiztunak aurretik jakintzat ematen duela norbaitek
sagarra haurrari ematen diola eta norbait hori nor izan daitekeen
zehazteko erabiltzen dugula. Perpaus horrek, ondorioz, norbait hura
zehazki nar den adierazteaz beste helbururik ez du. Ondoko perpausean,
ordea, badirudi aitak sagarra norbaiti eman diolakoa aurretik jakintzat
ematen duela hiztunak. Norbait hori nor den da, hain zuzen ere,
datiboan agertzen den izen sintagmak zehazten diguna.
Perpaus bakoitza galde zehatz baten erantzuntzat hartzen baldin
bada, ez dute perpauseko osagai guztiek ber pisua eta haien artean bada
bat guztien gainetik nabarmentzen dena: gure artean galdegai deitu izan
diogu. Jakina, bi perpaus horietan bi galdegai desberdin ditugu "aitak",
lehenbizikoan eta "haurrari" bigarrenean. Alde horretatik, bi perpaus
horien esanahia desberdina da.
Honen guztiaren berri emateko, badirudi perpaus bakoitzean bi
analisi maila berezi behar ditugula: batetik, gramatika egitura dugu,
funtzioen egitura alegia, kasu marketan oinarritzen dena. Bestetik
mintzagai egitura dugu, informazio klasean eta hizketaren unibertsoan
oinarritzen dena. Esan bezala, gramatika egitura aztertzen badugu, ongi
aski esan dezakegu perpauseko osagaien ordena askea dela. Mintzagai
egitura hartzen baldin badugu kontuan, ordea, perpauseko osagaien
ordena askoz ere itxiagoa da, nolakoa den ordena hori, ematen den
informazioa ere halakoxea baita.
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Mintzagai egitura deitu dugun horren zutabeak diren oinarrizko bi
kontzeptu ditugu: mintzagaia eta iruzkina.
1.4.4. Mintzagaia (tema eta topiko ere deitu ohi zaio) zer den
zehazki definitzea zail samarra den arren, esan daiteke "informazio
zaharra edo jadanik ezaguna biltzen duten elementuek" osatzen dutela
edo, beste batzuetan, "diskurtso edo solasaren unibertsoa finkatzen
duena" dela ere esan izan da. Horrela, mintzagaiak finkatuko luke
elearen azpia edo markoa, ekartzen den informazioari eremu bat ematen
diolarik:
(153) liburua nik hartu dut; paperak, berriz, ez dakit non galdu
ditudan
Adibide horretan, liburua leben perpausean eta paperak bigarrenean,
mintzagai ditugu: esaldietan hiztunak adierazten duena haiei buruz
zuzendua da, haiek finkatzen digute solasaldiaren unibertsoa eta
perpausaren markoa.
Koordinazioa edo juntadura, anitzetan behintzat, mintzagaiarekin
egiten dugu, ondoko adibide honetan ikusten den moduan:
(154) poliziak lapurra zauritu zuen eta ospitalerajoan zen
Badakigu perpaus horretan 'polizia' joan zela ospitalera eta ez
lapurra. Bi iruzkin ditugu mintzagai berari dagozkionak.
Mintzagaia ez da beti zuzenean aipatzen eta batzuetan isilik uzten
dugu:
(155) oinez etorriko naiz
Beste anitzetan, ordea, enfasi berezia eman nahi diogunean
mintzagaiari, ez dugu isilean uzten eta perpausaren hasieran jartzen
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dugu. Mintzagai hanpatu 000 enfatiko hau iruzkinaren ezkerrean ageri
da eta beraren ondoren etendura bezalako zerbait seinalatzen dugu:
(156) etxe horretan, gu bizi gara
(157) etxe hau, oso merke erosi dut

Oso arrunta da mintzagaiaren ondoren lokailuak jartzea:
(158) ni, behintzat, han nintzen
(159) zuri, aldiz, ez nizuke halakorik egingo

Zer gertatzen da aditza bera bihurtzen dugunean mintzagai? Oso
itzuli markatuak nahi izaten ditugula:
(160) bizi, ondo bizi da hori
(161) Baztanen sortu nintzen ni eta hil ere, Baztanen hil nahi nuke

Lehenago ikusi dugu mintzagaia informazio zaharra biltzen duten
elementuek osatzen dutela. Baina hori ez da beti hala, batzuetan
mintzagai diren osagaiak ez baitira beti aldez aurretik ezagunak.
Adibidez, "zer gertatu da goizean?" bezalako galderari erantzuna ematen
diogunean, "anaiak autoa garbitu du" esan dezakegu eta erantzun
horretan, "anaiak" informazio berria dakarren arren, mintzagai izaera du
hor (nahiz ez den, jakina, mintzagai hanpatua).

1.4.5. Iruzkina informazio berria dakarten elementuek osatzen
dutela esan daiteke, definizio hau estuegia badugu ere. Informalki,
predikazioaren OOukia biltzen duten sintagmek osatzen dutela esan
dezakegu. Predikazioaren ardatza aditza denez, aditza iruzkinari dagokion
elementua da. Ez dira nahasi behar iruzkina eta galdegaia, azkeneko hau
kontzeptu itxiagoa baita. Mintzagaiaren barnean mintzagai hanpatua
bereizi dugun moduan, iruzkinaren harnean ere galdegaia bereiz daiteke,
hau delarik, hain zuzen ere, iruzkinaren barneko elementu hanpatu edo
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puztua, beste elementuen gainetik nabarmen ageri dena. Adibide batean
ikus daiteke hau garbi aski:
(162) Patxik esnea edan du
Perpaus horren ordena ez-markatua litzateke, informazio aldetik
neutroena. lruzkina, jakina, "esnea edan du" da hor. Hala ere, iruzkin
zati horrek bi interpretazio desberdin ditu: batean, zer gertatu den edo
Patxik zer egin duen adierazten dugu; bestean Patxik zer edan duen
nabarmendu nahi dugu, 'esnea' hitza puztuz. Horri deitzen diogu, hain
zuzen ere, galdegai. Galdegaia eta aditza oso loturik ageri zaizkigu,
tartean mintzagaiari dagokion elementurik sartu ezin delarik:
(163) *hementxe bertan ni bizi naiz
lruzkineko osagarri bat hanpatua delarik, hau da, perpaus batean
galdegaia ageri zaigularik, galdegai horren ezkerrean doazen beste
osagarriak mintzagai gisa hanpatuak dira. Bestela esan, galdegaia
agertzen baldin bada esaldian, galdegaiaren ezkerreko mintzagaia beti
hanpatua izanen da:
(164) liburua, nik irakurri dut
(165» [LffiURUA]M hanp. [NIK]Gald. irakurri dut
1.4.6. Galdegaia zer den hertsiki mugatzea erraza ez den arren,
badirudi iruzkineko osagarri baten enfasiari edo hanpatzeari dagokiola,
kontraste batean eraikitzen denari alegia:
(166) biliar, aira etorriko da (ez ama)
Ikusten ahal denez, galdegaiak mamitzen du informazioaren edukia,
"nor etorriko da?" bezalako galderari erantzuten diolarik (166)
perpausak.
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o Galdegaia aditzaren ezkerreko aldean jartzen dugu, ikusten denez.
Horre1a, galdetzai1eak ere, galdegai direnez gero, toki horretan ageri
dira:
(167) Piarres, norekin etorri da?
oAditza bera ere galdegai izan daitekeenez, mendebaleko zenbait
euskaldunek egin erabiltzen dute forma perifrastikoetan, beste euskalki
askotan aditz komodin horren aztamarik ez dagoen arren (badirudi
Altuberen idaz1anek garrantzi handia izan dute1a halako formak
hedatzeko orduan):
(168) liburua ebatsi egin dut
Aditza trinkoa dugunean, aditza bera baldin bada ga1degai, edo
iruzkineko elementu bakarra (eta, aditzaren baieztapena dugu1arik
ga1degaia berdin) ba- aurrizkia jarri behar izaten dugu (nahiz eta testu
idatzietan, batez ere itzu1penetan, da gauza bat bezalako esa1diak ere
ageri diren):
(169) ??dator laguna
Literaturan horre1akoak aurki daitezkeen arren, komunzki aipatu
aurrizkia nahiz iruzkineko e1ementuren bat sartzen da aditzaren
ezkerrean:
(170) badator laguna
(171) hor dator laguna
o Ez da esan beharrik, orduan, aditza ba-rekin gisa horretan agertzen
delarik, aditzaz (000 honen baieztapenaz) beste galdegairik ez dagoe1a:
(172) gaur dator, ez biliar
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(173) ?badator gaur, ez bihar
Rori dela eta, adizki trinkoetan ba- aurrizkia behar dugo aditzaren
baiezk.otasuna azpimarratzeko:
(174) Badator berehala
Adizki perifrastikoak, ordea, anbigooak gerta daitezk.e:
(175) Patxi etorri da
Eta, testuinguruaren arabera, baieztapen bat egin dezakegu esaldi
horrekin (norbaitek Patxi ez dela etorri esaten badu eta guk baldin
badakigo etorri deJa. hori adierazteko Bai. Patxi etorri da esan dezakegu)
000 besterik gabeko adierazpen neutro bat (gertaera hori, Patxi etortzea
alegia, suertatu dela adierazteko erabiltzen duguna).
• Esan dezagun galdegaiaren nolakotasunak ere garrantzi handia
duela. Esaldi menperatu luze eta korapilatsu batek osatzen duenean,
adibidez, aditzaren eskuinaldean emateko joera dugu:
(176) Tomasek baietz esan zidan
(177) Tomasek esan zidan, berak erakutsi zidan bidetikjoatekotan.
zuk iaz prestatu zenion auto hura hartu beharko nuela.
• Euskalkien arabera itzuli bat baino gehiago erabiltzen dugu
galdegaiaren kontuarekin. Batzuetan aditz laguntzailea aurrera pasatzen
dugo:

(178) nik dut egin
(179) "txiki-txikitatik aitak eta amak,
fraide ninduten nonbratu "(harri kantua)
(180) "oren guziek dute gizona kolpatzea,
eta azkenak du hilobirat ehortzen"
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Bestetan, adizki trinkoetan, aditza bera dugo errepikatzen:
(181) ekarri dakar
Halako egituralc bizkaieraz ageri dira, Altuberen lanaren ondoren
batez ere, ez lehenago.
Deiktik:oek -xe atzizkia hartzen dute sarritan:
(182) aitak hau.xe esan zuen
•Ezezko perpausetan, adizkia perifrastikoa bada, aditz nagusiaren
ezkerrean jartzen dugo galdegaia:
(183) ez dut nik eginen, baina beste batek
Aditzaren ezezkotasuna ez partikulaz baliatuz adierazten dugo, hau
ere laguntzailearen ezkerrean paratuz:
(184) nik ez dut ikusi
Galdegaia beste zerbait bada, aditzaren eskuinean ordea:
(185) haur hori ez da gaixtoa; pixka bat bihurria
1.4.7. Gramatika egituraz eta mintzagai egituraz mintzatu gara.
Galdera hauxe da orain: ba ote da bi egitura horien artean nolabaiteko
loturarik 000 bakoitza bere aldetik ote dabil? Badirndi erantzuna
baiezkoa dela, hOls, nolabaiteko lotora badela. Oro har, mintzagai
egituran ditugon mintzagaia eta iruzlcina gramatika egiturako subjektua
eta objektua-aditza osagaiekin bat datozelako:
mintzagai egitura:

mintzagaia

iruzkina
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gramatika egitura:

subjektua

objektualaditza

Azalpen honek bi baieztapen egiten dito: euskaraz badugula ordena
ez-markatu bat, batetik; ordena ez-markatu horretan mintzagaiaren tokia
izen sintagma subjektuak betetzen duela, eta iruzkinarena, berriz,
objektua eta aditzak, bestetik. Hori horrela izaki, "Piarresek sagarra jan
du" eta "sagarra Piarresek jan du" esaldiak konparatzen baditugu,
lehengoak bakarrik segitzen duela ordena neutroa esan daiteke, bistan

denez.
Ordena neutro hau (Subjektua, Objektua, Aditza) irizpide
desberdinek erakusten digute: euskaldunaren hizkuntza intuizioak,
estatistikak eta perpaus menderatuetako hitz ordenak, R. de Rijk-ek
egin zimen lanetan ikus daitekeen moduan:
(186) zuk sagarra harto diozun gizona nire laguna da
(187) *zuk harto diozun sagarra gizona nire laguna da
Adibide horiek erakusten dute erlatibozko perpausetan aditzak joan
behar duela beti azkeneko tokian. Beraz, ordena hori segitzen ez duten
gainerako hurrenkera guztiak markatutzat jo behar ditugu: gramatika
egituraren aldetik ordena guztiak pareko dicen arren, mintzagai egitura
hartzen bada kontuan, ordena markatu horiek informazio berezia eta
becria ematen digutela onartu beharko dugu.
1.4.8. Esan duguna pixka bat laburtuz, bada, hau guztia bi ardatzen
inguruan biltzen da: mintzagaia/iruzkina. Funtsean, hortaz, bi tasun
ditugu hemen: [±Jnintzagaia] (-mintzagaia, iruzkina deitu duguna) eta
[±hanpadura]. Bi tasun hauek konparatuz, honako aukera hauek guztiak
ditugu:
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+mintzagaia
+hanpadura

+mintz
-hanp

-mintz
+hanp

Piarresek
Piorresek
Piorresek (esnea)

esnea
ethn

Patxi
Patxi

goizean
hortxe
entzun

autoberria

hordiak
haizea
nikordea

!xl
asko
onda

jan

ama
ama

ama
!aster

-mintz
-hanp

esnea edan du
edondu
egindu
etorrida
etorrida
erosi dut
dantzu
badator

+mintzagaia
-hanpadma

goizean
Paristik
laguna

lxW
dakit
dakizu

jatendu
ohera joan da
joanda
joanenda

horrek
ohera
ohera

Ikusten ahal denez, oso eskema sinplea da funtsean, baina bere
soiltasunean euskaldunaren hizkuntza senari aski ongi erantzuten dio.
Nolanahi ere, araubide baino areago argi 000 azterbide izan nahi luke.
Ez dezagun ahantz, hala ere, hasieran aipatu dugun ordenaren
askatasuna, gramatikaren askatasuna, hor dugula beti, nahiz mintzagai
egitmak perpausaren erabilera zedarritzen duen.

1.5. Gramatika bonen egitura
Hurrengo orrialdeetan datorren testua EGLU-ren liburukietan
aurkeztu dugun testuarekin erkatzen baldin bada, berehala konturatuko
gara badirela bien artean zenbait desberdintasun azpimarragarri.
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Desberdintasun horietako batzuk darabilgun eskema orokorrarekin dute
zerikusia.
Euskaraz perpaus osagarrien egitura kontuan izanik, egokiago
iruditu zaigu gauzak modu honetan azaltzea. Ikus dezagun segidan,
hortaz, zein diren diferentziarik nabarmenenak. Perpaus bakunaren
egituraz ari den liburu honek izen sintagma eta aditz sintagma hartzen
ditu perpausaren ardatz nagusitzat. Izen sintagma izenaren edo
izenordainaren inguruan antolatzen da. Horrela, izenak normalean
detenninatzaileak hartzen ditu eta bestelako osagarriak ere, elementu
atributiboak deituko ditugunak. Elementu atributibo hauek adjektibo
sintagman antolatzen dira eta adjektibo sintagmak izenondoek nahiz
izenlagunek osatzen dituzte. Izen sintagmak, gainera, hiru kasu nagusi
har ditzake: absolutiboa (eta partitiboa, jakina), ergatiboa eta datiboa,
hirurek komunztadura egiten dutela aditzarekin. Hona, hortaz, eskema
osoa laburturik:
1. Izena, izenordaina
2. Detenninatzaileak
3. Adjektibo sintagma
3.1. Izenondoak
3.2.Izenlagunak (-en, -ko, beste, -garren, -tar, -dun)
4. Aposizioa
5.Izen sintagmaren kasuak
5.1.Absolutiboa (eta partitiboa)
5.2.Ergatiboa
5.3. Datiboa
Izen sintagma aztertu ondoren aditz sintagmaren osagai nagusiak
zein diren ikusiko da: adizki jokatuak, jokatu gabeak, perifrastikoak,
trinkoak, aginte adizkiak, e.a. Adberbio sintagmak aztertuko dira
ondoren, hauen artean, aditzondoak eta adizlagunak bereiziz (inesiboa,
adlatiboa, soziatiboa, instrumentala, e.a.):
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1. Aditz motak
2. Adizki ez-jokatuak
3 .Adizki jokatuak
3.1.Trinkoak
3.2. Perifrastikoak
4.Adberbio sintagmak
4.1. Aditzondoak
4.2.AdizIagunak (-n, ora, -tik, -kin, -z, -gatik, -rentzat, e.a)
5 Interjekzioak
Ikusten denez, ez zaio hemen halako kasurik egiten deklinabidearen
kontzeptuari, han-hemenka barreiaturik agertzen baitugu, perpausaren
barruan kasuek hartzen dituzten funtzioen arabera
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2. kapitulua:

IZENA

2.0. Sarrera
Perpausaren oinarrizko osagaietako bat izen sintagma dugo. Izen
sintagmak, aditz sintagmarekin batera, osatzen du perpausa. Izen
sintagmaren barneko egituran hainbat elemento bereiz ditzakegon arren,
funtsezkoena eta oinarrizkoena izena bera da, edo, izenaren ordez,
izenordaina. Roo ikusten da ondoko adibideotan:

(1) [Peruk] esan digo
(2) [denda horretan erosi duzun tresnal hondatu zait
(3) [zeuk] jakingo duzu zer egin

2.1. Izenen sailkapena
2.1.1. Esan dugunez, izen sintagmak era askotakoak izan daitezke,
hurrengo esaldietan ikusten den bezala:

(4) [Andoni] etorri da
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(5) [Bost gizon] etorri <Jira
(6) [gure Andoni hori] etorri da
(7) [Euskadiko bost gizon txiki] etorri dira
(8) [hori] etorri da
(9) [bost txiki] etorri dira
Izen sintagma hauen guztien ardatza izen sintagma deiturak berak
aditzera ematen duen bezala, izena dugu. Hala ere, badira goik:o zerrenda
horretan zenbait izen sintagma, itxuraz bederen izenik agerian ez
daramatenak: azkeneko bi horiek, esate baterako. No1a esan dezakegu
orduan izen sintagmaren ardatza izena de1a izen sintagma hauetan izenik
agerian ez badugu? Non da izen hori?
Halako kasuetan izena ezkutuan utzi dugula esanen dugu, adibide
horietan, batek pentsa dezakeenez, izena isildu egin baitugu:
(10) [andre hori] etorri da
(11) [bost ume txiki] etorri dira

Hortaz, izen sintagma e1ementu desberdinez osatzen bada ere, denetan
bada beti agerian 000 ezkutuan nagusiena gisa agertzen den bat izena.
Izen sintagmarik ez da berez izenik: gabe.
2.1.2. Izen sintagman agertzen diren e1ementuak, funtsean hiru
sai1e1akoak ditugu: ardatz e1ementuak, e1ementu atributiboak eta
determinatzaileak.

Ardatz elementuak, esan bezala, "izena" nahiz "izenordaina" dira.
Elementu atributiboak, berriz, adjektiboek osatzen dituzte (hauen
barnean "izen1aguna" eta "izenondoa" bereizten ditugu1arik).
Determinatzaileen artean, azkenik, "mugatzaileak", "zenbatzaileak" eta
"determinatzai1e zehaztugabeak" bereiziko ditugu.
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• Nolanabi ere, kontu handia izan behar dugu, hitzak oso erraz
aldatzen ahal dire1ako kategoriaz:
(12) ur hotza edango dugo
(13) hotz ikaragarria egiten du gaur
Hitz bera (hotz), adibide hauetan, izenondoa da batean eta izena
bestean, bistan denez (ikusi, gai hao dela eta, 5. kapitulua). Ber gauza
suertatzen da ondoko adibideotan ere:
(14) gero esango dizut
(15) geroak esango digu ongí ala gaizki jokatu dugon

Hor, berez aditzondo dugun hitza (gero) izen bihurtu zaigu bigarren

esaldian.
2.1.3. Izenak: ez <lira denak: mota berekoak: eta izenen artean sail bat
baino gehiago egin daiteke. Izen batzuk, esaterak:o, arruntak díra, beste
batzuk bizidunak:, batzuk konta daitezke, beste batzuk, ordea, ez, e.a.
Hona hemen nola egin dezakegun izenen arteko sailkapen nagusia.
2.1.3.1. Izenak: izan daitezke, hasteko, arruntak 000 bereziak:
(16) etxe, andre, gizon, esku, e.a
(17) Josune, Koldo, Baiona, Baztan, e.a.
Izen arrunten eta berezien artean bereizteko orduan bi irizpide
desberdin erabiltzen ditugu, nabiz eta, zenbait kasutan, irizpide hauek
elkarren artean nabasten diren, ez baitatoz beti bat
- irizpide formala
- irizpide semantikoa
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• Irizpide fonnalarekin "fonnari", izenaren itxurari bakarrik egiten
diogu kasu. Horrela, izen arruntek nonnalean detenninatzailea hartzen
dutela ikusten dugu eta izen bereziek, berriz, ez:
(18) *etxe erosi dut
(19) etxea erosi dut
(20) *Parisa palita da
(21) Paris palita da
Irizpide hau ez da, hala ere, beti betetzen, hurrengo adibidean,
esaterako, Peru izen bereziak ardazten duen izen sintagmak
detenninatzailea hartzen baitu, nahiz izen berezi horren ondoren betiere
beste osagai baten beharra dugun, nonnalean pertsona izenlagun batena,
kasu honetan bezala:
(22) Pero gurea Londresen
• Bigarren irizpidea, lehenbizikoa ez bezala, semantikoa dugu fonnala
izan beharrean, eta oraingoan esanabia hartzen dugu kontuan. Horrela,
izen bereziek erreferentzia zehatza dute: Londres, Bernardo Atxaga, e.a,
eta izen arruntak, aldiz, kategoria jakin bateko elementuei izena emateko
erabiltzen ditugu:etxe, ikasle, e.a..
• Gertatzen da, ordea, bi irizpide hauek batzuetan gurotzaturik ere
aurkitzen ditugula. Horrela, erreferentzia bakarra ez dutenak izan arren,
mugatzailerik gabe agertzen zaizkigu izen batzuk zenbait kasutan:
(23) errege, amatxo, amabitxi, osaba, e.a.
Hala ere, errege eta amatxo izenen kasuak ez dira berdinak. Errege-k
artikulua har dezake, nabiz ez dagoen garbi noiz. Badirudi izen,
izenlagun edo izenondoren batek mugatzen duenean duela artikuluz
agertzeko joera,faraoi hitzarekin ere halako zerbait gertatzen delarik.
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Beste zenbaitetan, erreferentzia bakarra duten arren, mugatzaile eta
guzti erabiltzen ditugu:
(24) ilargia, zerua, eguzkia, astelehena, abendua, e.a
Leku eta erakunde izen ofizia! askotan, erreferentzia bakarrekoak
diren arreo, mugatzailea beharrezkoa dugu:
(25) Azpeitia, Azkoitia, Bizkaia, Eusko Alderdi Jeltzalea, e.a
"Jainko" eta "Jaungoiko" ere artikuluarekin, esan beharrik ez dago.
·Erreferentzia bakarra duten mugatzaile edo artikuludun hauekin
kontu pixka OOt izan behar da, zenbait kasutan azkeneko a hori artikulua
baita, baina beste batzuetan izenaren zatia. Artikulua denean, izen
sintagma mugatu guztiak bezala deklinatzen da: "Azpeitia", "Azpeitian",
"Azpeitiko", "Azpeititik", "Azpeitira", e.a. Baina delako a hori hitzaren
zatia bada, beti agertuko zaigu, kasu guztietan:. "Donostia", "Donostia",
"Donostiako", "Donostiatik", "Donostiara", e.a.
Idazleak kontuan izan behar du hortaz noiz den leku izen bat
"Azpeitia" hitzaren eredukoa eta noiz "Donostia" hitzarenekoa (hartarako
Euskaltzaindiak argitaraturiko herri izendia erabil daiteke).
Badira zenbait deitura, berez izen sintagma arruntak direnak: Herria,
Deia, Argia. e.a. Kasu hauetan badirudi idazteko orduan bere
osotasunean errespetatu beharko liratekeela, izenaren ondoan marratxoa
jarriz: Herria-rn, Deia-tik, Argia-tik, e.a Hala ere, Euskaltzaindia. Estatu
Batuak. Euskaldunon Egunkaria eta horrelakoetan ez da dudarik
Euskaltzaindik. Estatu Batuetatik eta Euskaldunon Egunkaritik esan
behardela
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2.1.3.2. Izen arruntak izan daitezke zenbakarriak eta zenbakaitzak.
Lehenbizik:oak kontatzen ahal ditugu; bigarrenak, ordea, ez:

(26) hamar liburu, bost etxe, lau gizon
(27) *bi olio, *bost gorroto, *hamar gari
Izen zenbakaitzak jarraituak diren gaiei dagozkie, edo hizkuntza
bateko hiztunak jarraitu modura ikusten dituenei: ura, olioa, e.a. "Masa"
moduan hartzen ditugu izen hauek.
Egia da, zemahi gisaz, izen batzuk bi modutara har daitezkeela:

(28) kafea edan zuen
(29) bi kafe eskatu ditu

[-zenb]
[+zenb]

Bigarren kasu honetan "kafea" zenbakarria da, baina jadanik: ez du
esan nahi isurkari jarraitu bat, masa modura ulertzen dugun zerbait,
baizik: "katilukada kafea". Berdintsu gertatzen da "su", "argi" eta beste
zenbait izenekin ere.
2.1.3.3. Izen zenbakaitzak izan daitezke neurgarriak eta neurgaitzak.
Honelón esan nahi dugu izen batzuk, kontagaitzak diren arren, neurtzen
ahal direla. Baina ez da hori gertatzen izen zenbakaitz guztiekin,
batzuekin baizik::
(30) bost litro olio, hamar kilo irin
(31) *bost kilo maitasun, *pila bat gorroto
Neurtzen ez ditugunekin, kantitatea adierazi beharrean, intentsitatea
adierazten dugu, "handi", "luze" eta horrelakoak erabiliz.
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Eskema nagusia, hortaz, honela geratuko litzaiguke:
izena:

bereziak:

arruntak:

zenbakarriak
zenbakaitzak: neurgarriak
neurgaitzak

2.1.3.4. Beste ikuspuntu batetik, izenak bizidunak eta bizigabeak

izan daitezke. Bereizketa hau semantikari baldin badagokio ere, ondono
handiak ditu euskal morfologian eta sintaxian. Hots, "etxe", "liburu",
"harri" , "bide", e.a. izen bizigabeak dira; baina "gizon". "asto".
"Andoni", e.a. bizidunak direla esaten dugu.

Leku kasuetan izen bizidun bat ardatz duten izen sintagmek -en(gan)-

000 baita- harto behar izaten dute (ikus, nolanahi ere, genitiboaz geroago
dioguna):
(32) etxetik etorri naiz
(33) gizonarengandik ez dut ezer espero

Hala ere, berez bizidunak diren izakiei dagozkien izen batzuk
bizigabetzat hartzen dito euskarak, landare izenak, adibidez:
(34) arbolara igo da
Dena den, bereizketa hau ez dago batere garbi. Euskalki batzuetan
"nitan", "zutan" eta horrelakoak inolako arazorik gabe erabiltzen <lira
hizkera arruntean eta literaturan ere tradizioa eta bidea egina dute
aspalditik. Honen ondoan, oso hedatuak dira "gauza hauek
elkarrengandik ongi berezi behar dira" bezalako esapideak, "gauza" izena,
hain zuzen, bizigabea den arren.
Badira azkenik biziduntzat nahiz bizigabetzat jo daitezkeen hainbat
izen, esanahiaren arabera bereizten ditugunak: gauza bat baita
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"herria(ren)gan" ("populuaren baitan" 000, esan nahi lukeena) eta beste
bat "herrlan" (leku izen hutsa oraingo honetan). Era berean, "umetan"
(biziaren aroa) eta "umeengan" (umeen baitan,alegia) edo "gizonetan"
(gizonen artean) eta "gizonengan" (gizonen baitan). Umetan eta
horrelako mugagabeak mendebalekoak dira soilik; ekialdean beti
mugatuak ageri dira literatura tradizioan: umean, gaztean eta horrelakoak
alegia. Forma hauek guztiak, eta hauekin batera zalditik astora,
gizonetik gizonera eta horiek bezalakoak geroago azalduko ditugu.

2.2. Izen bakunak, eratorriak eta elkartuak
Ikus ditzagun ondoko adibideok:

(35) jatetxe honetako haragia oso ona da
(36}jatetxe honetako haragi salda oso ona da
(37) jatetxe honetako sukaldaria oso ona da
Azpimarratu ditugun izen horiek, berehala ikusten da, ez dira denak
maBa berekoak. Lehenbizikoa bakuna dugu, elementu bakar batek
osatzen duena Bigarrena elkartua dela esanen dugu, bece gain dicen bi
izenek osatzen baitute. Hirugarrena, berriz, eratorria da, izen autonomo
eta zerbaiti atxikirik agertu behar duen atzizki batek osatua. Horra hor,
bada, hiru izen mota, bere osagaien arabera sai1katu ditugunak. Izen
elkartuei buruz esango dugu hemen zer 000 zer (dena dela, hitz hauen
sailkapena eta azterketa Euskaltzaindiaren LEF batzordeak argitara
emandak:o Hitz Elkarketa 1 eta III liburuak ikus daitezke).
2.2.1. Izen elkartu arruntak
2.2.1.1. Izen elkartuen artean, lehenik, izen elkartu arruntak ditugu.
Izen eIkartu arrunt hauen artean, hasteko, bi izenek osatzen dituztenak
ikusiko ditugu:

(38) maisu-maistra guztiak haserre dabiltza azken boladan
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(39) m-barrea etorri zitzaion aurpegira
(40) atso sorgin hark isatsa harto eta denen aurrean zerurantz abiatu
zen
(41) ezpata kolpe batekin amaitu zuten borroka

• Lau adibide hauek sail berean sartu ditugun arren, zatimultzo
desberdinak osatzen dituzte. Esate baterako, lehenbiziko adibidean (38)
ageri den izen eIkartu horretako izenek pisu bera dute, ez da bat bestea
baino garrantzitsuago, maila berean baitaude. Horrelako hitz eIkartuei
(hauen pareko dira goi-beheak, atze-aurreak, zeru-lurrak, aita-amak, e.a.)
kopulatibo deitu ohi diegu: horrelako elkarketa osatzen duten izenak
eremu semantiko berekoak dira eta gehienetan antonimoak, elkarren
kontrakoak. Hori horrela ez bada, nekez gertatzen da elkarketa:
(42) *denda horretan ez da olio zakurrik saltzen
(43) ume honek ez ditu aita-amak ezagutzen
Gainera, izen horiek hartzen duten mugatzailea beti pluralean joaten
da, adibideetan ikusten denez.
• Bigarren zatimultzoko (39) izen eIkartuetako osagaiak ere maila
berekoak ditugu, baina oraingoan, lehenbiziko azpimultzokoekin
gertatzen ez zen bezala, gauza edo pertsona bakarraz ari gara. Esanahiari
dagokioenez, objektu 000 pertsona bakar horrek bi osagaiek adierazten
dutena jasotzen du nolabait, nahiz agian, ondorioa zerbait desberdina
izan. Horrela, "afari-merendua" ez da afarla 000 merendua, bien artean
legokeen zerbait baizik, bien lekua hartzen duena:

(44) kafesnea eskatu dugu baina ez digute ateratzen
• Hirugarren zatimultzoko (40) adibideetan, ostera, ez daude bi izenak
maila berean. Atso sorgin esaten dugunean, bistan da atsoaz ari garela
hitz egiten, bi izenen artean ("aoo" eta "sorgin"-en artean, alegia) hori
baita garrantzizkoena, horrexek esaten baitigu zertaz ari garen. Bigarren

43

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

izenak ia ia izenondoaren balioa duela esan liteke (beste horrenbeste
suertatzen da erle langile, abade ehiztari eta horre1akoekin ere). Halako
izen elkartuak izenondo bihurturiko izentzat ere jo izan <lira autoreen
artean:
(45) denok dakigu erle langileak eta erle alferrak erlategi berean

aurkitzen direla
(46) Edurne oso emaJcume dantzari ona dela aitortu behar da
• Laugarren zatimultzokoek (41) osatzen dute hitz elkartuen artean
azpisailik ugariena. Beti bezala bi izen ditugu hor, baina oraingoan
bigarren izena da garrantzizkoena, berak jasotzen baitu esanahi nagusia.
Bigarren izen honi "mugakizun" deitzen diogu, lehenbizikoak mugatzen
duelako, haren esanahi oinarrizkoa zehaztuz. Hori dela eta, lehenbiziko
izena "mugatzailea" dela esan daiteke. "Ezpata kolpea" esaten dugunean
kolpearen t'iabarduraz ari gara, zertaz baliatu garen kolpea emateko, e.a.
Esanahia nola aldatzen den berehala ikusten da bestelako adibideak
erabiltzen ditugunean. Horrela, gauza bat da behi esnea (esneaz, esne
motaz, ari gara) eta bestea, oso desberdina, esne behia (behiaz ari
garelarik orain):

(47) zartagin kirtena bi zati egin zitzaion usteketan
Lehen osagaiak 000 morfemak bigarrena mugatzen badu ere, lehen
osagaiak dakarren zehaztapen modua era desberdinetakoa izan daiteke.
Horrela, azpimultzo honetan beste azpisailak egin ditzakegu, zeren
zehaztapena ematen diguten kontuan harturik:
- denbora: gau txori, gau lapur, egun argi. ..
- zertaz: oilo salda, urre katea, ezpata kolpe...

- iturburua: eper kanta, kandela argi, arto irin .
- helburua: diru ZO"O, txori kaiola, zerri bazka .
- zatia: etxe ate, gaztaina adar, ogi puska...
e.a.
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(48) nekazariak egun argiarekin batera basten dira beharrean
(49) gau lapurrak hautsi du kristala berriz ere
(50) taberna horretan oilo salda ematen dute
(51) taloak arto irinarekin egiten dira
(52) txori kaiolak ez dira oilaslcoak sartzeko
(53) zakurrek hezur zatiak jaten dituzte
2.2.1.2. lzen elkartu arrunten artean badira beste izen batzuk
aditzoinean edo izeokian oinarritzen direnak.
• Aditzoina+izenak osatzen dute ondoko izen hauen barneko egitura:
idazlan, borragoma, logela...
(54) ldazlan hau hiru aldiz aztertua izan da

Lehen osagaia aditzoina da eta oro har, bigarren osagaiak,
mugakizunak, zertako ballo duen, zertako erabiltzen den adierazten digu.
Horrela,jakina, borragoma, "borratzeko goma" dela esanen dugu.
• Aditzoina+atzizkia eta izena dugo, berriz, honakootan: bilketa lan,
alfabetatze ikastaro... lzenkiak direla esaten dugo horregatik.
(55) euskal idazle eta idazkien bilketa lana egin omen du Peruk
• lzena+izenkia aurkitzen dugu beste batzuetan: gatz emaile, kale
garbitzaile, diru biltze, belar mozte, etxe aldaketa...
(56) gatz emaile horrek ez du ikasi oraino zenbat azukre behar duen

arrozesneak
(57) kale garbitzaileak beranduraino ibiltzen dira hemen

Horrelako hitz elkartuetan bigarren osagaiak hartzen du atzizkia eta
biltze, mozte 000 garbitzaile osatu ondoren erabiltzen ditugo hauek izen
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elkartua eraikitzeko. Izen hauek, beste hitzetan esanda, ez <lira *diru
bildu, *belar moztu 000 *ka/e garbitu bezalak:o aditzetatik sortu.
• Aditzoioa eta partizipioa konbinatuz osatzen ditugun izen eIkartuak:
ere baditugu: sarratera, harremanak,joanetorriak,joanjinak.. .Aditzoina
eta izenkiarekin ere berdin: salerosketak...
(58) nazionalista eta sozialisten arteko harremanak onak: dira
2.2.1.3. Izen eIkartu batzuk izena eta izenondoa justaposizioan jarriz
sortzen ditugu: udaberri, harriurdin, bihotzerre, gabonak, e.a

(59) udaberrian landareak: loratzen basten dira eta zuhaitzak:, berriz,
hostatzen
2.2.1.4. Bi izenondoz osaturikoak: ere baditugu, elkarketa horrek
izeoa ematen duelarik, ez izenondoa: luze-Iaburra, hotz-beroa, e.a
2.2.2. Izen eIkartu bereziak:
• Izen berezia eta izen arrunta bata bestearen ondoren jarriz (izen
berezi + izen arrunt) sortzen ditugu izen elkartu bereziak:: Peru Abarka,
Patxiko Txerren, Pello Errota, Martin Kaiku, e.a.

(60) Peru Abarka Mogelek idatzi zuen
Ikusten denez, Peru Abarka ez da "Pern" izena duen "abarka" bat,
liburu baten izeoa baizik.
• Izen bereziaren ondoren izenondoa (izen berezi + izenondo) ere jar
daiteke zenbait kasutan, izen berria sortuz horrela: Lazkao Txiki,
Katalingorri, Joxe Mari Potolo, e.a. Egitura hauek aposizioak: osatzen
dituzte.
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(61) Jose Mari Potolok prestatuko omen digo gaurko afaría
• Izen berezia izen arruntaren ondoan gertatzen da batzuetan (izen
arrunt + izen berezi) : Errege Dabid, Jondoni Paulo, e.a. Aurrerago hitz
eginen da honetaz.
• Izen berezi kopulatiboak ere badira euskaraz, bi izen berezi (izen
berezi + izen berezi) elkarren segidan ematen ditugularik orduan: BilboGasteizetan, Axular-Etxepareak, e.a Ikusten denez, zeru-lurrak, aitaamak eta horrelakoen parekoak dira.

2.2.3. Izen elkartuen idazkera
Euskaltzaindiak hitz elkartuak idazteko eman dituen gomendioen
artean zehazten da noIa idatzi behar diren, besteak beste, izen eIkartuak

ere. Rona hemen, labur-laburrean gomendio horien bilduma
2.2.3.1. Izen elkartu batzuk bereiz idatzi behar <lira:

- aposizioz osaturiko hitzak: Bidasoa ibaia, Aralar mendia,
Larramendi kalea. Arriaga antzokia, Axular liburutegia. Uztapide
bertsolaria; izeba Maria. aitona Domingo. arreba Klara. maisu Juan; B
eredua, D dokumentua, e.a
- Lehen osagaia erdal, euskal, giza, Usas duten" eIkarte berrlak:
erdal gramatika. erdal itzulpena. euskalolerkiak. euskal idazleak; giza
zientziak. giza adimena; itsas garraioa. itsas ekologia (forma zaharihartuetan badira salbuespenak).
- Bukaeran >ia< duten hitzak Iehen osagai edo mugatzaile gisa
dihardutenean, >a< hori kenduta nahiz kendu gabe erabili: biologi
azterketa. geologi irakaslea. pedagogi berrikuntza, ortografi arauak,
edota biologia (-) azterketa. geologia (-) irakaslea. pedagogia (-)
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berrikuntza. ortografía (-) arauak. e.a. Hala ere, >a< kenduta erabiltzeari
ematen zaio lehentasuna.
- Lehen osagaia eliza, burdina. hizkuntza. kultura, natura edo
literatura hitza duten eIkarteetan (eta sei hitz hauek dituzten elkarteetan
bakarrik) eliz, burdin, hizkuntz, kultur, natur, literatur forma >a<gabeak zein eliza(-). burdina(-), hizkuntza(-), kultura(-). natura(-),
literatura(-) >a<-dunak berdin onargarri dira. Ongi emanak daude, beraz,
bai eliz agintaria, burdinfabrika, hizkuntz gaitasuna. kultur emankizuna,
natur zientziak. /iteratur tradizioa modukoak eta bai e/iza(-)zerga,
burdina(-)saltzailea. hizkuntza(-)eskola. Ku/tura Saila. naturazalea,
literatura(-)joera gisak:oak. Lehen osagaiari berezko >a< hori kentzen
zaionean, marrarik ez erabili (edota loturik eman, bigarren osagaia erdi
atzizki duten burdingintza modukoetan).
- Gainerako eIkarte berri guztietan debeku da lehen osagaiaren
amaierako >a< kentzea. Beraz eskola(-)liburua. iraultza(-)giroa, jaiotza()kontro/a. plangintza(-)arduraduna,fonetika(-)/egea. gramatika(-)araua.
kutsadura(-)arriskua. ohitura(-)a/daketa, Medikuntza Fakultatea.
hezkuntza(-)alo"a.finantza(-)egitura,... idatz bedi, eta ez esko/ liburua.
iraultz giroa.jaiotz kontrola, p/angintz arduraduna. kutsadur arriskua.
ohitur aldaketa, Medikuntz Faku/tatea, hezkuntz a/orra,finantz
egitura,...
2.2.3.2. Beste iren eIkartu batzuk marrarekin idatziko dira:
- seme-alabak, zuri-gorri moduko eIkarteak: senar-emazteak,
zeru-lurrak. ga/de-erantzunak, maisu-maistrak, izen-deiturak; txuri-urdin,
gazi-geza, luze-zaba/. argi-ilun; han-hemen. ezker-eskuin, harat-honat.
laztan-musuka. negar-zotinka; sartu-irten. joan-etorri; hamar-hamaika
(lagun), gutxi-asko.
- Ezkio-ltsaso moduko leku-izen eIkartuak: Abanto-Zierbena,
Gernika-Lumo, Lasarte-Oria, Biurrun-O/kotz, Etxarri-Aranatz. ~atzu-
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Ubarrundia, lruraitz-Gauna. Ainhize-Monjolose. Ürrüxtoi-Larrabile.
Besterik dira itzulpenezko Lizarra / Estella. Arrasate / Mondragón,
Vitoria / Gasteiz•... eIkarteak.
2.2.3.3. Hirugarren multzo batek biltzen ditu loturik idaztekoak
diren izen eIkartuak:

- jarleku moduko elkarteak (aditz-erro + izen): egongela, aldagela.
abiaburu, helmuga, idazmakina. mintzapraktika, salneurri. irakasmaila;
agerbide. eskabide. jokabide, komunikabide; agerraldi, egonaldi,
emanaldi; galdegai, irakurgai. osagai; pausaleku, sorleku; biltoki,
geltoki, erakustoki; jokamolde, pentsamolde; aztergune, lehiakide.
sortalde, idazlan. ikerlan; ikasgela, ikastetxe. Salbuespenetarako, ikus
Euskaltzaindiaren gomendio liburuxka
- Bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe edota
-gintza, -za(i)ntza duten elkarteak: hargin, zurgin, uztargin;
bertsogile, eltzegile. langile; mugazain. diruzain, bidezain, atezain;
bertsozale, haragizale. aurrerazale. neskazale; dirudun, arduradun.
bizardun; lotsagabe. mugagabe. zentzugabe; gaztagintza. barkugintza,
burdingintza; egurgite. etxegite. talogite; gaixozaintza. ertzaintza,
liburuzaintza.
-Bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -(k)ide, (k)ume, -orde duten izen elkarteak: agintealdi. belaunaldi;
batzordeburu. sailburu; legegizon. elizgizon; argiune. zerbitzugune;
baliokide. solaskide; kalekume. bulegokume; izenorde, sailburuorde.
Loturik idazten dira orobat bigarren osagaia -gai edo -alde duten hainbat
elkarte: abadegai. erregegai. aztigai modukoak edota industrialde.
eskualde, lurralde, hegoalde. iparralde. ekialde gisakoak.
- Lehen osagaia aurre-, azpi- eta gain- duten izen elkarteak:
aurrekontu, aurrelan. aurreproiektu; azpiegitura. azpimarra. azpimultzo;
gainazal, gainbalio. gainkarga.
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- Lauburu moduko elkarteak (zenbatzaile + izen): hiruadar.
bostortz. hamalauzango. ehunzango; adarbakar. asmobakar. begibakar.
zelulabakar.
2.2.3.4. Bada beste sail handi bat marrarekin nahiz berex idatz
daitezkeen izen elkartuek osatzen dutena:
- Eguzki lore moduko izen elkarte arruntak. Hemen sartzen dira,
bereziki, hiztunak edo idazleak unean-unean eratzen dituen izen elkarte
berri, bizi, ugariak: akordeoi-soinu 000 akordeoi soinu, lan-hitzarmen
000 lan hitzarmen, batzorde-atal 000 batzorde ata!. arau-proposamen eOO
arau proposamen, merkatari-mundu 000 merkatari mwuiu, gizarte-bizitza
000 gizarte bizitza, arazo-itu"i 000 arazo itu"i. sakontze-ikastaro 000
sakontze ikastaro, osasun-egoera 000 osasun egoera, elebitasun{ormula
000 elebitasunformula, garapen-maila 000 garapen maila. ikastetxe-mota
000 ikastetxe mota. eskabide-orri 000 eskabide orri. Kontuan izan hemen
>a< bukaeraz esandakoa.
- kale garbitzaile eta adar jotze moduko elkarte sintetiko
arruntak (bigarren osagaia aditz izenkia dute, eta lehena bigarrenaren
osagarri zuzen). Hauek ere oso ugariak dira:
• egile eIkarteak: kale-garbitzaile edo kale garbitzaile.
bide-u"atzaile 000 bide urratzaile, harri-jasotzaile 000 harri
jasotzaile; oOOl-emaile 000 oOOl emaile, soinu-jole 000 soinu
jole, egura!di-iragarle 000 eguraldi iragarle; aho-gozagarri 000
aho gozagarri, bihotz-hunkigarri edo bihotz hunkigarri. begimingarri 000 begi mingarri; euri-neurgailu 000 euri neurgailu,
orri-zulagailu edo o"i zulagailu; behor-gidari 000 behor gidari,
erbi-ehiztari 000 erbi ehiztari.
• ekintza eIkarteak: adar-jotze 000 adar jotze. zikiro-jate
000 zikiro jateo oOOl-isurtze 000 oOOl isurtze. denbora-galtze
edo denbora galtze; diru-bilketa edo diru bilketa, adimen-
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azterketa 000 adimen azterketa; txosten-prestaera 000 txosten
prestaera, hitz-osaera 000 hitz osaera; jede-ukapen edo jede
ukapen. lan-eskaintza edo lan eskaintza.
Oharra: osagai biak letra larriz basten direnean hobe da hitz elkartua
marrarik gabe iclaztea. Errotuluetan, zenbait titulutan eta izen<lapenetan
agertzen da hori batez ere: EusJco JQlUlaritza, Foru Aldundia, Kultura eta

Turismo Saila. Garraio Zuzendaritza, Kimika Fakultatea, Bertsolari
Txapelketa. Zinema Jaialdia, Ur KirolaJc eta abar.
2.3. Generoa euskaraz
Jakina denez, euskarak ez du generorik bereizten hitzetan. Horrela,
esate baterako, zerbait polita dela diogunean, berdin izan daiteke
maskulinoa nola femeninoa. Sexua, ordea, bai, aditzean bereizten dugu
hika ari garenean (hori izango litzateke genero gramatikala):
(62) Ikusi duk hori?
(63) Ikusi dun hori?

(mutil bati galdetzen badiogu)

(neska bati galdetzen diogunean)

Euskaraz, izen 000 izenondo kontuetan, hiztegi mailako bereizketak
bakarrik egiten ditugu, hortaz: gizon eta emaJcume bi izen desberdin dira
eta bakoitzak esanahi desberdina du: ootak arra den izaki OOt aipatzen du,
besteak emea dena. Baina honek ez dakar morfologian inolako
bereizk:etarik.
Zenbait euskalkitan bereizten dira lehengusu eta lehengusina, 000
alargun eta alarguntsa, baina horiek ere hiztegi mailako bereizketatzatjo
behar ditugu, nahiz morfologia aldetik emankorragoak ditugun (errient,
errientsa; euskaldun, euskalduntsa; mediku, medikusa, e.a. Erabilera hau
oso mugatua dela dirudi: alkatesa hitza, esaterako, ez dago bildua
OrotariJco Euskal Hiztegia-n). Alde horretatik, hizkuntzan egiten diren
bereizkuntzak, tonto/tonta, katoliko/katolika eta abarrek, erdaratik
hartuak direnez, ez dute lekurik eta ezin dute euskara batuaren
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gramatikaren bidea erakutsi. Aipa ditzagun, hala ere, tontoa (arra) eta
tWltuna (ernea) edo gizajoa/gajoa bezalako bikote batzuk aski hedatuak
ditugulua gure artean. Jakina, adjektiboak ere o-z bukatu behar ditugu:

(64) perpaus konpletiboak
(65) ernakume katolikoa
Euskarak sexu desberdintasuna adierazteko bere-berea duen bidea
besterik da, esan denez.
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3. kapitulua:

IZENORDAINAK

3.1. Pertsona izenordainak
3.1.1. Pertsona izenordain arruntak
Izenordainak izentzat joko ditugu hemen, izen berezitzat hain zuzen
ere, ez baitute mugatzailerik onartzen eta berek bakarrik, laguntzarik
gabe, osatzen baitute izen sintagma. Horrela, ni, gu, edonor, norbait eta
horrelakoak (denak izenordainak) izen berezien toki berean agertzen
zaizkigu. Izenordain hauetako batzuk pertsona izenordainak dira eta
pertsona izenordainak direnen artean arruntak eta indartuak bereizten
ditugu.
Pertsona izenordain arruntak honakook ditugu:
Ni:
Ni:

Gu:
Zu:

1.
2.
1.
2.

pertsona sing.
pertsona sing.
pertsona pI.
pertsona sing.
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Zuek:
2. pertsona pI.
Berori:
2. pertsona sing.
Beroriek 2. pertsona pI.
Jakina, eskema hau pixka bat argiago azaldu beharra da. Euskara
zaharrean pertsona izenordainak honakook ziren:
Ni
Ni

Gu
Zu

1. pertsona sing.
2. pertsona sing.
1. pertsona pI.
2. pertsona pI.

Eta hau argi ikusten da aditzaren morfologian. Esate baterako,
pluralaren marka gu eta zu pertsona izenordainekin bakarrik ageri da:
(1) Goizean ikusi nauzue
(2) Goizean ikusi haugu
(3) Goizean ikusi gaituzu
(4) Goizean ikusi zaitugu

(ez, *naituzue)
(ez, *haitugu)
(ez, *gauzu)
(ez, *zaugu)

Ni pertsona izenordaina hiztunari dagokio eta hi, berriz, hiztunak
bere aurrean duen entzuleari. Gu horrek ni+beste norbait adierazten duo
Hasiera batean zu bigarren pertsona pluralari baldin bazegokion ere, gaur
egun bigarren pertsona singularra adierazteko erabiltzen dogo. Horretara,
bigarren pertsona singularrean bi izenordain aurkitzen ditugu: hi eta zu.
Hi-ren erabilera lagunen artera, anai-arreben artera eta oro har
konfidantza-tokietara mugatua da, euskalkien arabera desberdintasunak
aurkitzen direlarik haren erabileran. Nolanahi ere, hi aukeratzen baldin
badugo gure hizkeran, horrek forma alokutiboak dakartza berarekin eta
adiz-joko hauek erabili behar ditugu nahitaez (Ikus, dena dela, alokutiboa
aztertzen denean, 17. kapituluan, puntu honetaz esaten dena):
(5) *hiri deitu diat eta eIkarrekin joango gara
(6) hiri deitu diat I dinat eta eIkarrekin joango gaituk / gaitun
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Bigarren pertsona plurala adierazteko zuek erabiltzen dugu, zu+beste
norbait adierazten duelarik horrek. Forma hau askoz ere berriagoa denez
eta aditz rnorfologian berandu sarnar sartua, tauletan halako
irregulartasun batzuk erakusten ditu.

Berori eta beroriek errespetuzko izenordain pertsonalak dira, gaur
egun, beste pertsonekin erkatuz gero, baztertuxeak ditugunak. Forma
aldetik hirugarren pertsonakoa da eta, hortaz, ez da pertsonala (beraurrizki eta hari erakusleak osatua), baina erabilera bigarren pertsonari
dagokio. Formaz hirugarrenekoa denez gero, aditzak ere horrelaxe egin
behar du bere kornunztadura:
(7) berorrek ikusiko du

(ez, *ikusiko duzu)

Eguneroko hizkuntza arrunterako agian balio ez duen forma dugu
hau, baina hizkuntza-rnaila formalagoetan erabilgarri gerta dakiguke

beharbada.
Erernu zabal batean eurok erabiltzen da, beroriek horren ordez.
3.1.2. Pertsona izenordain indartuak
Pertsona izenordainek badituzte alboan bere forma indartuak ere,
euskalkien arabera aski desberdinak direnak. Izenordain indartu hauekin
bi arazo gertatzen zaizkigu:
• forma aldetik, esan bezala, desberdintasunak daudela euskalkien
artean: euskalki batek geu aukeratzen duen bitartean ekialdeko
euskaldunek nahiago dute guhaur.
• erabilera ere, erabilera desberdina suertatzen dela euskalki batetik
bestera: argi dago rnendebaleko geu delakoa ez dela ekialdeko guhaur
izenordainaren parekaa.
Formarik erabilienak, bada, hauexek ditugu:
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1. perts. sing.:
1. perts. plur.:
2. perts. sing.:
2. pers. plur.:

neu, nihaur, nerau
geu, guhaur, gerok
heu, hihaur, herori
zeu, zuhaur, zerori
zeuek,zuihauk,zerok

Oro bar esan bebar da mendebaleko euskaldunek joera bandiagoa
dutela ekialdekoek baino forma indartuak erabiltzeko. Hala ere, ez da
gauza erraza zebaztea zein diren ingurune aproposak izenordain bauek
bautatzeko.
S. Altubek, esate baterako, forma indartuak galdegaiaren lekuan
erabiltzen ditugula zioen:

(8) zeuk daukazu errua
(9) ez da zer ekarri barberurik; neu naiz barberurik asko
Baina argi ikusten da, zemahi gisaz, galdegaiaren tokian indartuak ez
diren formak erabiltzen aukera ere badugula:
(10) zuk daukazu errua
(11) ni naiz barberurik asko

Horixe da, gainera, ekialdeko euskaldunen joera, mendebalekoa
bestelakoa baldin bada ere. Galdegaiarekin batera halako kontrakotasuna
000, ageri dela dirudi:

(12) zeuk daukazu errua, eta ez beste inork
(13) ez ekarri besterik, neu naiz aski eta
Galdegaia ez izan arren, zenbait esapidetan forma indartuak ikus
daitezke, nabiz eta arruntak maizago ageri diren literatur tradizioan
(Mitxelenak, esaterako, beti forma arruntak erabiltzen ditu):
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(14) Hobeto egingo zenuke zeuk ere lo egingo bazenu
(15) neuk behintzat, ez dut horrelakorik entzun
(16) ni neu, ez nintzateke istilu horretan sartulco

Azkeneko itzuli honetan kasu-inarka bi izenordainek hartzen dute:
(17) nik neuk, ez nioke ezer esango
Esan beharrik ez da esapide hauek direla jatorrak eta oraintsu sartuak
ditugun "nik pertsonaIki" eta horien antzeko trakeskeriak baino askoz
ere gomendagarriagoak.
Forma hauek "gizonak berak" eta hauen antzekoen parekoak direla
esan daiteke. Alegia, honako bi perpaus hauek zeharo parekoak dirudite:
(18) nik neuk esango nioke
(19) haurrak berak esango lioke

Ekialdeko euskalkietan izenordain indartu hauek badute beste balio
bat ere. Alegia, "berak egin du" 000 "nihaurk esan diot" diotenean,
"berak eta berak bakarrik" 000 "nik eta neuk bakarrik" esango balute
bezalada
• Aipatu diren kasu horietatik aparte, badirudi forma soilak erabil
daitezkeela. Batzuetan, gainera, ez da beste biderik ere. Horrela,
bokatiboetan, esate baterako, ez dute lekurik forma indartuek:
(20) zu, adiskidea, zatoz hona

• Perpausa ezezkoa denean ere, badirudi ez dagoela izenordain
indartuak erabiltzeko joerarik (izenordain hori ere, behintzat eta
horrelakoen laguntzan agertzen ez bada, gorago ikusi den bezala):
(21) ez zaitez nirekin haserre
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(22) nik ez nuke horrelakorik esango
• zati galderetan normala da izenordain indarturik ez agertzea:
(23) nor zara zu?
• Galderazko perpausa bai-ez erakoa denean fonna indartua ager
daiteke:
(24) zeuJc egin duzu ala besteri eman diozu egiteko?

• Azken ohar bat eginen dugo fonna indartu hauen genitiboari
dagokiona. Genitiboan balio bihurkaria eta indartua nahasi egiten
zaizkigu:
(25) ez duzu zerorren iritzia azaltzen, besterena baizik

Nahasketa hau lehen eta bigarren pertsonarekin gertatzenda. Aldiz,

bera erabiltzen baldin badugu, ekialdeko euskalkietan argi aski bereizten
da orduan beraren (forma indartua) eta bere-ren (forma bihurkaria) artean,
geroago ikusiko den moduan (are garbiago egiten da bereizketa haren eta
bere-ren artean):
(26) *nik bere anaia ikusi dut
(27) nik beraren anaia ikusi dut

(ezinezkoa, euskalki horietan)
(indarra emateko 000, erabilia)

3.2. Izenordain zebaztugabeak

3.2.1. Nor galdetzailea
3.2.1.1. lzenordain zehaztugabeen artean nor galdetzailea aipatu behar
dugu lehen lehenik. lzenordain gisa agertzen da eta pertsonez galdetzeko
bakarrik balio dezake:
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(28) nor etorri da?
(29) norekin joango zara

(Andoni, Jone, e.a.)
(lagunekin, Mirenekin, e.a)

Zenbait euskaldunek nor ez dute erabiltzen pertsona izenordain
galdetzaile bezala eta horren ordez zein~ baliatzen dira:
(30) zein etorri da?

Euskalki hauetan, ikusten denez, nor eta zein-en arteko
desberdintasunak ezabatu egin dira, bigarrenak lekua jan baitio
lehenbizikoari. Erabilera hau gehienetan maila mintzatuan gertatzen da,
zein esaten duen askok nor erabiltzen baitu idazteko orduan. Robe
litzateke, zernahi gisaz, biak gordetzea, bigarrenak balio estuagoa baitu,
aukera bat edo adierazten digularik.
Batzuetan ez du galderazko balioa galdetzaile honek:
(31) ni ez naiz nor hori egiteko
(32) jendea, nor zaldiz, nor oinez, etxera itzuli zen
3.2.1.2. Pertsona ez direnez galdetzen dugunean, zer erabiltzen dugu:

(33) zer erosiko duzu?

(etxe hat erosiko dut)

Hala ere, bada funtsezko ezberdintasun bat nor eta zer galdetzaileen
artean: normalean zer determinatzaile gisa erabiltzen abal da izen
batekin, nor-ekin gertatzen ez dena. Rori dela eta, zenbait gramatikarik
pentsatzen du zer hori ez dela izenordainen artean sartu behar. Beraz, zer
(ze bezala aboskatua) agertzen zaigun aldi bakoitzean izena isilean
ematen dugula esatea zuzenago litzateke, hauen ustez:
(34) zer ordu da?

Zer honek nolako galdetzailearen balioa ere izan dezake sarritan:
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(35) zer etxea erosi duzun!
Beste batzuetan, berriz, komodin gisa erabiltzen dugu, lagunarteko
hizkeran batez ere, hitz bila edo, gabiltzanean:

(36) oso neska zera da
(37) zera..., hau esan zidan... hura hala zeratu zuenean
Bistan da hizkuntza idatzian komodin honek ez duela leku
handiegirik, nahiz egun erregistro honetan ere hedatzen ari den. Literatur
tradizioan hau da ageri dena horren ordez, eta 1930etik aurrera honako
hau. Hortaz, baditu euskarak maila honetan baliabide jatorragoak
segurki.
3.2.2. Galdetzaileetatik eratorritako izenordain zehaztugabeak
3.2.2.1. Hainbat izenordain sortzen zaizkigu galdetzailetarik,
azpimarragarrienak honakook ditugularik. Alde batean dago, esaterako,
norbait, pertsonekin erabiltzen duguna:

(38) norbait sartu da gelan
Normalean norbait beti izenordaina da, eta ez du ondoan izenik
onartzen (norbait izan esapidea ere hor dugu, nor izan bezala). Honekin
batera zerbait izenordaina aipatu behar dugu gauzez ari garenean:

(39) zerbait ikasi dut
Hala ere, zerbait izenordain hau determinatzaile gisa ere ageri da kasu
batzuetan (oso erabilera markatua dugu hau eta ekialdean erabilia
bereziki):
(40) matematika zerbait ikasia da hori
(41) zerbait matematika ere ikasi izan du
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3.2.2.2. Bigarren multzoan ditugu nor edo nor eta zer edo zer,
norbait eta zerbait adierazi nahi dutenak alegia (kasu honetan ordea zer
edo zer beti izenordaina dugu, ezin baita horren ondoan izenik jarri):
(42) nor edo nor etorriko da

Ideia bera adiexazteko modu anitz ditugu euskaraz:
(43) bat edo bat etorriko da
(44) baten bat etorriko da
(45) bat edoren bat etorriko da

Egia esan, azkenekoak ez du ino1ako literatur tradiziorik eta testu
dialektal modemoetan bakarrik ageri dira. Beste biek bai, batez ere
hegoaldean. Horre1akoetan, baten bat 000 bat edo bat inongo izenik gabe
agertzen zaizkigunez, izenordaintzat hartuko ditugu.
3.2.2.3. Hurrengoak edonor, nornahi, edozer eta zernahi ditugu:
(46) edonor joan daiteke Donostiara (=nornahz)

Nornahi honen deklinabide zaharra nork nahi, non nalli, e.a. da. Gero
eta gehiago hedatuz joan da. ekialdean nahiz mendebalean, nornahik,
nornahin, e.a.
Ikusi dugun bezala, zer-en gainean eraikitzen ditugun izenordainak
deterrninatzaile gisa ere agertzen abal dira, izen sintagma mugatuz. Ber
gauza suertatzen da hemen ere:
(47) zernahi gezur esan du horrek
(48) edozer gauzajaten du honek
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Erabilera horiek aski mugatuak dira. Zernahi hori determinatzaile
bezala ageri denean anitz edo halako zerbait adierazten 00 eta bizidunekin
nahiz bizigabekoekin erabil daiteke, ergatiboa ere libroki hartzen duela:
(49) zernahijende bazen
(50) zemahi jendek ikusi omen dute

EcJozer-en kasuan, berriz, oso zalantzazko perpausak sortzen zaizkigu
absolutiboa ez den beste1ako kasuak erabiltzeko orduan:
(51) ?edozer jatekok tripako mina ematen dio
Esan dezagun, hortaz, laburtuz, zeren gainean eraikitakoak, ikusi
dugun zer eOO zer eta ikusiko dugun ezer salbu, determinatzai1etzat joko
ditugula oro bar.
3.2.2.4. lzenordain zehaztugabeak dira inor (000 nehor) eta ezer ere.
Ezezko polaritatea dute eta norbait eta zerbait-ek ez bezalako distribuzioa
erakusten digute (ezezkako, galderazko, baldintzazko eta konparaziozko
testuinguruetan ageri dira). Funtsean, izen sintagma absolutiboaren eta
partitiboaren artean dagokeen diferentzia bera dago norbait eta inor, eta
zerbait eta ezer-en artean. Esan nahí baita inor eta ezer partitiboa erabil
daitekeen testuinguru beretan erabili ohi direla:
(52) jendea ikusi dut
(53) etorri dajenderiJc?
(54) ez dajenderiJc etorri.

Norbait ikusi OOt
Etorri da inor?
Ez da inor etorri

Sarritan, izenordain mugagabe hauek ere partikula nahi izaten dute:
(55) ez da inor ere etorri
Hala ere, obar batzuk egin beharrak dira hemen. Adibideetan ikusten
denez, galderetan inor erabiltzen dela esan dugu, partitiboa erabiltzen den
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moduan. Baina hori ez da beti hala. Esaterako, bi erabilera hauek guztiz
arruntak ditugu:
(56) etoITÍ da inor?
(57) etorri da norbait?
Esanahia, dena dela, ez da bietan parekoa, egoerari buruz dugun
aurresuposizioa desberdina baita aldi bakoitzean. Lehenbizikoan, hain
zuzen, espero dugu ez deJa inor ere etoITÍ. Bigarrenean, beITÍz, norbait
etorri deJa pentsatzen dugu eta horregatik egiten dugu galdera.
Ezezkoetan ere berdintsu suertatzen da, esanahien desberdintasuna are
garbiago geratzen zaigula:
(58) etxe honetan inor (ere) ez dago ongi (denak gaizki daude)
(59) etxe honetan norbait ez dago ongi (baten OOt gaizki dago)
Hortaz, "zerbait ez dago ongi" eta "ezer ez dago ongi" ez dira batere
baliokideak.
Hala ere, baiezka ematen ditugun perpausetan, zilegi izan ohi da
izenordain zehaztugabe hauek ere erabiltzea, nahiz eta ohitura hau ez den
hedatuegia:

(60) inork beti errua (=bestek beti errua)
(61) soinean dauzkazun prakak inorenak dituzu (beste norbaitenak)
Esanahi hori, batez ere bizkaieraz gertatzen da, gero beste
euskalkietako idazle batzuek ere bereganatu duten arren (Mitxelenak
berak,lekuko).

Inoiz adberbioarekin aise maizago gertatzen da hori:
(62) inoiz ikusi ditut horiek eIkarrekin hizketan
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Esan dezagun, azkenik, ezer honek baduela pareko bat, batio aldetik
kidea duena: deus.
(63) ez dut ezer ere harto
(64) ez dut deus(ik) ere harto

Bestalde, batere itzu1iak ezezkako esanahia du:
(65) ez du batere ikusten

Besteekin ez bezala, ordea, adjektiboaren maila adierazteko ere erabil
daiteke:
(66) lan han ez da batere erraza

Remen, dena dela, ondoko bereizketa hau ere egin beharko genuke,
gauza bat baita batere eta bestea bat ere:
(67) ez du galdera bat ere asmatu
(68) haietarik batek ere ez du erantzun
(69) ez du bat ere saldu
Adibide hauetan, jakina, "bat bakarrik ere" 000 "batek bakarrik ere"
edo halako zerbait dugu. Ondoko adibide honetan, ordea, ez. Remen
adberbioa da eta "deus", "ezer ere ez" 000 halako zerbait adierazi nahi du:
(70) ez du batere saldu

3.2.2.5. Galdetzaile bauek guztiak pluralean ere eman daitezke -tzu
atzizkiaz baliatuz, nahiz ohitura hau euskalki batzuetara bakarrik
mugatua den:

(71) zertzuk esan dizkiote ?
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Horre1ako kasuetan komunztadura beti pluralean egin behar da
(honek batzuk zenbatzailearen kasuan ere berdin berdin balio du).
Pluralgilea galdetzaileari lot dakioke, hala nahi izanez gero, beharrezkoa
ez bada ere. Gainera literatura tradizioan ere maiztasun mugatuagoa du
-tzu horren erabilerak:
(72) zer liburu erosi dituzu?
(73) zertzu liburu erosi dituzu?

Izenari ere atxikirik ematen dute hiztunek batzuetan (Arantzazu,
bitzu. hirutzu eta halako hitzetan gertatzen den moduan, baina erabilera
hau hizkera batzuetara bakarrik mugatua da:
(74) zer liburutzu erosi dituzu?
3.2.2.6. Esan dezagun, halaber, izenordain hauek -txo atzizkiarekin
ere ernaten ditugula maiz aski, halakoetan ere behar dutelarik normalean:
(75) inortxok ere ez digu lagundu
3.2.2.7. Nor izenordainaz baliatuz osatzen ahal ditugu beste esapide
hauek ere: norbera eta nor bere. Ikusten denez, lehenbizikoa nor + berak
osatzen dute eta bakoitza esan nahi duo Ekialdean batbedera da honen
baliokidea:

(76) norberak egin dezala egin behar duena
(77) bakoitzak egin dezala egin behar duena
(78) batbederak egin dezala egin behar duena
Bestetik, nor bere dugu, nor izenordainak eta bere bihurkariak
osatzen dutena. Hemen, jakina, nor ez da galdetzailea, bakoitza-ren
zentzukide den izenordain zehaztugabea baizik. Aldi berean, hauxe dugu
bere bihurkariaren aurreko edo antezedentea, ondoko egitura paralelo
hauetan ikusten denez:
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(79) Andoni bere etxera joan zen
(SO) Nor bere etxerajoan zen (= Bakoitza bere etxerajoan zen)
Kontura gaitezen, nolanabi ere, bi egitura horiek ez direla guztiz
parekoak, nor eta bere nolabaitere elkarturik eman behar izaten
baititugu:
(81) bere etxera joan zen Andoni
(82) *bere etxerajoan zen nor
Kasu hauetan, nor aditz jokoan eragina duten izen sintagmei
dagozkien kasuetan bakarrik joan daiteke:
(83) nori berea da zuzenbidea
(84) nork bere opilari ikatza
3.2.2.8. Aipadezagun hemen izenordaintzat jo izan den hitz bat:

beste. Hitz honek balio desberdinak har ditzake: batzuetan
detenninatzailearen balioa du eta izenordain gisa ere erabil daiteke:

(85) [beste etxe eder horretara] joango naiz
(86) hori [bestenl eskatu

(Del)
(IzenonI)

• Izenordainaren balioa duenean deklinabideko kasu batzuetan
bakarrik joan daiteke. Horrela, ergatiboan eta datiboan agertzen abal
baldin bazaigu ere, nekez aurkituko dugu absolutiboan:
(87) berak egin nahi ez eta besteri agindu behar
(88) zuk zikintzen duzuna bestek garbitu beharko du
(89) hori bestek egin beza
Absolutiboan, berriz, "bat edo beste" esan behar dela dirudi.
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Nonnalean, ordea, izenlagun gisa ageri zaigu, ondoko adibideok
erakusten digutenez, izenlagunek duten distribuzio berbera duela
gehienetan (ikus izenlagunen kapitulua):
(90) beste gizon hori ez dut ezagutzen
(91) hemengo gizon hori ez dut ezagutzen
(92) beste nork galdetu zizun nitaz
(93) Bilboko nork galdetu zizun nitaz?
(94) beste sagarrondoko bost txori
(95) aldapako sagarrondoko bost txori

e.a
• Azkenik, esan dezagun zenbait esapidetan ageri zaigula:
(96) zu ez beste guztiak etorri ziren
(97) zutaz besterik ez dut maite
(98) besteak beste, hau azpimarratuko dut

3.3. Bihurkariak eta elkarkariak
3.3.1. X-en burua

Perpaus baten barnean bi izen sintagma erreferentziakideak direnean
(hau da, izen bera aipatzen duten bi izen sintagma ditugunean) bigarren
izen sintagmak izenordain bihurkariaren fonna hartzen du:
(99) gizon hark bere burua hit nahi zuen
(100) kontu egin ezazu zeure buruaz, gizona!
Ikusten denez, egitura hauek osatzeko (aurreko bat eta X-en buma)
burua izena izenlagun bihurkari bati erasten diogu. Normalean
singularrean baldin badoa ere (nahiz aurrekoa plurala izan), zilegi da
pluralez jartzea eta horrelako kasuak literaturan aurkitzen ditugu:
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(101) zeuen buruen etsaiak zarete zuek
Gaur egun bada joera bat, hala ere, bihurkari hau baztertzekoa. Hori
dela eta, zenbait hiztunek nahiago izaten du (103) esan (102) baino:
(102) neure burua ikusten dut goizero ispiluan
(103) egunero ikusten naiz ispiluan
Esanahiaren aldetik badirudi nahiko kideak ditugula bi perpaus
horiek. Dena dela, hori ezin da beti egin, gauza bat baita "gimn horrek
bere buma hil du" eta bestea "gizon hori hil da". Aditzez aditz ikusi
behar, horregatik, zer gertatzen den eta noiz aldatzen den esanahia.

3.3.2. Elkar
Elkar izenordaina elkarkari 000 erreziprokoa dugu. Berak bakarrik osa
dezake sintagma, inolako laguntzarik gabe, izen berezia balitz bezala.
Izen sintagma osatzen duenez, kasu markak ere har ditzake (ergatiboa
salbu, beti ere perpaus egituran "gorago" dagoen aurreko bat behar baitu
eta ergatiboa baino aurrerago dagoenik ez baita ezer):
(104) haur horiek e/kar maite dute
(l05) lagun hauek elkarrez baliatu dira lana egiteko
Esanahia aurreko antezedente horrek ematen dio adibideetan. Itxura
000 formaz elkar singularra baldin bada ere (aditzarekin egiten duen
komunztadura singularrean doa), esanahiaz plurala da beti, aurrekoa
plurala baitu, 000 izen juntatua bestela:
(106) ume horiek elkarrekin jostatuko dira
(107) Andoni eta Miren elka"en ondoan jarri dira
Ikusten denez, genitiboan ere ageri da, "ondoan", "gainean",
"inguruan" eta horrelako posposizioekin batera. Posposizioa izan
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beharrean izen arrunta baldín bada. ordea, badirudi nahiago izaten dugula
"batak bestea" 000 halako zerbait erabili:
(108) Peruk eta Mirenek batak bestearen etxea erre dute
Izen sintagma denez, izen sintagmaren funtzioak hartzen ditu

perpausaren harnean:
(109) Andonirekin bazkalduko dugu
(110) elka"ekin bazkalduko dugu
Esan behar da hemen gaur egun entzuten diren "*eIkar joango gara"
000 "*eIkarrik bazka1duko dugu" eta horiek bezalakoak guztiz berriak
direla eta bide okerrekoak gainera.
Esan dezagun, zernahi gisaz, elkar ageri zaigun guztietan bata bestea
itzulia ere erabil daitekeela:
(111) Bi oilarrek elkar hil zuten = Bi oilarrek batak bestea hiI zuten
Zemahi gisaz, X-en burua bihurkariarekin gertatzen denaren pareko
zerbait aurkitzen dugu hemen ere:
(112) guk elkar ikusiko dugu gero
Honen ordez, beste hau esateko joera handía baitago, nahiz bien
artean Iehenbizikoari eman behar zaion Iehentasuna:
(113) gero ikusiko gara
Kontua da, aIabaina, aldaketa hori ezin duguIa beti egin. Esate
baterako, (114) eta (115) ez dira berdinak esanahiaz:
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(114) elkar hilko dugu gero
(115) gero hilko gara
Berdin beste bi hauek ere:
(116) elkar jantziko dugu gela horretan
(117) gela horretan jantziko gara

Beti bezala, aditzez aditz aztertu behar da arazo hau, eta zeinek
onartzen duten aldaketa eta zeinek ez, ikusi.
3.3.3. Neure, heure, forma bihurkariak

3.3.3.1. Ikus ditzagun honako forma hauek:

1
ni
hi
gu
e.a.

2
neu
heu heure
geu

3

neure
geure

Lehenbiziko zutabean jarri ditugu izenordain arrunt batzuk. Bigarren
zutabean daude izenordain hauen forma indartuak, eta hirugarrenean,
izenordainen genitibo bihurkaria.
3.3.3.2. Noiz erabiltzen dira genitibo bihurkariak? Lege zorrotzik ez
dagoen arreo, hona hemen zein den eman ohi den araua:
Erabil bedi genitibo bihurkaria baldin eta
izenordain horrek aurrekaria badu perpaus bereko
beste nor, nori 000 nork sintagma batean
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Sintagma hauek, aditza jokatua bada aditzean ageriko dira eta,
orduan, aditzari begiratzea komeni da sintagma horiek ageri diren ala ez
jakiteko:
(118) ni neure etxerajoango naiz
(119) nik neure lanak egingo ditut
(120) zeure etxea erre dizut
Perpausaren aditza jokatu gabea denean ere, forma bihurkariak erabil
daitezke, perpaus txertatuaren subjektua, ondoko adibidean gertatzen den
bezala, identifikagarria baldin bada behintzat
(121) nik badakit neure etxera joaten
Hurrengo adibidean, ordea, genitibo bihurkariak ez du lekurik, honek
aipatzen duen pertsona ez baita aditzean ageri (aditza 1. pertsona plurala
da eta genitibo bihurkaria 1. pertsona singularrari dagokio):
(122) [ni eta nire lagunak] ez gara ongi konpontzen
Definizioaren arabera, kontura gaitezen nire genitiboak ez duela 1.
pertsona singularreko sintagmarik perpausean (gu da hor duguna, ez ni).
Horregatik ez da bihurkaria erabiltzen hor.
3.3.3.3. Hori dela eta, "Andoni nire etxera (eta ez *neure etxera)
etorri da lo egitera", baina "Andoni neure etxera etorri zait lo egitera).
Antza denez, honek hadu galdegaiarekin ere zerikusi zerbait
(123) nik, neure etxean agintzen dut
(124) nire etxean, neuk agintzen dut
Forma bihurkariak anaforikoak direnez, aurreko erreferente bat behar
dute. Aurreko erreferente horrek mintzagai hanpatuaren tokia hartzen
duenean, bide ematen du galdegaigunean genitibo bihurkaria jartzeko.
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3.3.3.4. Orain arte ikusi ditugun kasuetan zehaztu dugu, hain zuzen
ere, zer baldintza bete behar diren bihurkari hauek erabiltzeko, baina
horrek ez du esan nahi nahitanahiez erabiliko ditugunik, bihurkari ez
diren fonna arruntak ere lasai aski erabil baititzakegu hor:
(125) nik rore lanak egingo ditut
(126) nik badakit nire etxera joaten
(127) zure etxea erre dizut
3.3.3.5. Hirugarren pertsonari dagokionez, gauzak ez dira berdin
berdinak: neure, heure eta gainerako bihurkariak ager daitezkeen tokietan
bere aurkitzen dugu orain:
(128) Miren bere etxera joan da
(129) Miren haren etxera joan da

(Mirenen etxera, alegia)
(beste norbaiten etxera)

Badirudi bere honek gorago jarri dugun (3.3.3.2) baldintza hori itxi
itxian segitzen duela:
(130) Andoni bere etxera eraman nuen
(131) Andonik bere etxera eraman ninduen
(132) Andoniri bere etxea erosi nion
Arau hori kontuan hartzen badugu, ondoko erabilera hauek lirateke
zuzenak:
(133) Itziar eta haren lagunak etorri zaizkiguetxera
(134) Pero Arrieta ezagutu? Sarritan izan naiz haren etxean
Kontua da, ordea, euskaldun anitzek bere hau beste era batez ere
erabiltzen duela eta ez bihurkari soil gisa.
Mendebaleko euskalkietan honako perpausak guztiz norrnalak eta
hedatuak ditugu:
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(135) Itziar eta bere lagunak etorri zaizkigu etxera
(136) Pero Arrieta ezagutu? Sarritan izan naiz bere etxean
Esan daiteke, hortaz, bi bere ditugula: bata, bihurkaria eta beraz
aurreko aditzaren partaide izatea eskatzen duena; eta bestea, beraren-en
ordez edo, erabiltzen duguna: hitz batean esateko, bere eta beraren bata
bestearen ordez erabiltzen dituzte hiztun askok. Horrenbestez, bere
aukeratzen baldin badugu beraren-en esanahiarekin, aurrekoa ez da
nahitaez perpausean agertuko eta aditzaren partaide izango. Aski da
lehenago noizbait aipatua izatea, pepaus berean ez bada ere (aipa dezagun
hemen, bide batez, beraien eta halako formak ikaragarri ugaldu direla
azken aldiotan, oso tradizio eskasekoak direnak).
Zenbait hiztun harago joan dira eta hain dituzte bi hauek (bere eta
beraren) baliokidetzatjotzen, non beran edo halakoak ere esaten dituzten
bere horren ordez, alderantzizko bidea eginez oraingoan: goiko kasuetan
bere-k hartzen badu beraren-en lekua, oraingoan beraren honek (beran
ahoskatua) hartzen du bere-ren tokia (Mikeljoan da beran etxera).
Nolanahi ere, argi dago gaur egun bere honen gehiegikeria bat
suertatzen dela hiztun askoren artean. Hura arruntaren ordez bera
erabiltzeko joera dagoen bezala, batzuek haren arruntaren ordez bere
erabiltzen dute eguneroko hizkeran, gehienetan bihurkaria edo indartua
izan gabe.
Esan den moduan neure, zeure eta bere pare-parekoak ditugu,
azkeneko honek beti beti balio bihurtzailea ez duen arren. Besteak ere
erabili izan dira inoiz izenordain indartuak (eta ez bihurkariak) ~zala:
(137) Neure izena gora eta bebera erabili izan denez gero...

Hortaz, oso zail dela dirudi lege zorrotz eta salbuespenik gabeak
ematea, forma bauek, izan ere, bikoitzak direlako: biburkariak eta
indartuak.
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Esan dezagun, zemahi dela ere, genitiboaz esan dugun honek guztiak
genitiboarekin zerikusia duten formetarako ere balio duela:

enegan/neuregan, zurekinlzeurekin, e.a
3.3.4. Bera, izenordaina (hura, berau, beron)
EGW liburukietan bera determinatzaile gisa ageri da, determinatzaile
. indartu gisa alegia (ikus determinatzaileak), batzuetan aposizioan ageri

delarik:
(138) andre bera etorri da
(139) andrea bera etorria da
Alde batera utziko dugo hemen eta oraingoz egitura horien analisia.
Rain zuzen ere, bera hori -aposizioan joan ala ez- ez baita seguraski ere
determinatzailea, adjektiboa 000 halako zerbait baizik. Geroago itzuliko
gara puntu honetara, 5.3. atalean.
Kasu horiek albora utzirik, besteetan izenordain bezala ageri zaigo,
ez baitu alboan izenik onartzen eta berak bakarrik osatzen baitu izen
sintagma:
(140) Peruk esan digo berak egingo duela
Edozein euskaldunek daki bor bera horrek erreferentzia askea duela:
lehendik aipatu den norbait izan daiteke edo "Pero" bera ere, beste
interpretazio batean. Izena jartzen badiogo ondoan, ordea, lehenbiziko
interpretazioa besterik ez du, hau da, ezin da inola ere "Pero" izan:
(141) Peruk esan digo gizon berak egingo duela
Ror ikusten da garbi aski bi bera diferente ditugula, batean
izenordainaren funtzioa duelarik.
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Ekialdeko euskalkietan gauza berbera gertatzen da hura-rekin ere.
Berez determinatzailetzat hartzen den hitz hau izenordain hutsa da
anitzetan:
(142) Peruk esan digo hark egingo duela
Eta hark hori OOozein izan daiteke, "Pero" ere. Alderantziz,
mendebaleko hizkeretan beti determinatzailea denez, ezin du "Pero"ren
erreferentzia hartu. Mendebalean determinatzaile hutsa dena, ekialdean
izenordaina ere izan daiteke.

Berau eta berori ere gehienetan izenordain gisa erabiltzen dira, bai
literatur tradizioan eta bai hizketa bizian. Hala ere, determinatzaile bezala
ere ageri dira noizbehinka, izen baten ondoan. Literatur tradizioan,
balako adibideak ez dira falta bi muturreko euskalkietan, bizkaieraz eta
zubereraz, alegia:
(143) hiri berau erreko dute
(144) asmo berauxe beste modu batera azalduko dizut

3.4. Ezabaketa
• Izenordainen sailean ez ditugu sartu ohizko gramatiketan
izenordaintzat hartu izan diren zenbait elementu. Lehenbiziko eta
bigarren pertsona izenordainak aipatu ditugu eta, hirugarrenean, bera
izenordaina (nabiz batzutan determmatzailea besterik ez den). Ondoko
esaldiak bezalakoak entzuten ditugunean, orduan, nola aztertu behar
ditugo?
(145) hau ez dut batere gogoko

Hor agertzen den hau hori ez ote da izenordaina? Gure ustez, ez. Hor
gertatu dena da, testuingurua aski adierazgarria denez 000, izena isilean
utzi dugula:
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(146) liburu hau ez dut batere gogoko
Ezabatze hori posible izaten da denok ulertzen dugunean zein den

azpian dagoen izena, nabiz eta axalean agertu ez. !zena ezabatu ondoren,
jakina, eralruslea bakarrik geratzen da, baina horrek ez du esan nahi berez
erakusle hori izenordain denik. Detenninatzaile guztiekin gertatzen zaigo
hau.
• Bada euskaraz beste ezabatze fenomeno bat ere: aditzean islada duten
nor, nori eta nork sintagmak ezaba daitezke. Esaterako,
(147) nik zuri liburua eskatu dizut

Arazorik gabe ken daitezke hortik nik eta zuri izenordainak. Baina
testuingurua aski aberatsa baldin bada, liburua izen sintagma ere
ezabatzeko aukera dugo:
(148) eskatu dizut
Ezabaketa hau ezin da egin, ordea, ezabatu nabi ditugon sintagmak
mintzagai hanpatua edo galdegaia direnean, hitz ordenari buruz mintzatu
garenean esan dugun moduan:
(149) gu, garen txarrenean, gu gelditzen gara

Lehenbiziko gu hori mintzagai hanpatua da, eta galdegaia, berriz,
bigarrena.
• Bada beste ezabaketa mota bat ere: perpausean lehen pertsona
singularrarekin 000 bigarren pertsona singolarrarekin beste norbait ere
agertzen bada, beste itzuli hau erabiltzen dugo:
(1S0) zu eta biokjoango gara
(ISI) zu eta hirurokjoango gara
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Ez dezagun ahantz, zernahi gisaz, zu eta biok bezalako esapideak oso
jatorrak izanik, zu eta ni bezalakoak ere hizkuntzaren literatur tradizioan
ongi enbortuak daudela: gramatikaren batean txartzat jo izan diren arren,
maizago ageri dira bigarren horiek, lehenengoa mendebalera bakarrik
mugatua baita. Hale ere, azken honek (zu eta biok bezalako esapideek
esan nahi da) leku handia du mintzo bizian.
• Zenbait kasutan, azkenik, izen sintagma bati dagokion izenlaguna
ez da agertzen nahiz eta denok ulertzen dugun hor badela izenlagun bat
(152) etxera noa
(153) amak eman zidan

(nire etxera noa)
(nire amak eman zidan)

Beste batzuetan, hala ere, izeri hori jartzea komeni zaigu. Euskaldun
jatorra, bere familiaz 000 etxeaz ari delarik, plurala erabiltzearen aldekoa
da: gure aita, gure andrea, e.a, nire aita, nire andrea, e.a. esan beharrean.

77

4.

Determinatzaileak

4. kapitulua:

DETERMINATZAILEAK

Izen sintagmaren ardatza izen arrunt batek osatzen duenean,
normalean detenninatzaileren bat harto behar duo Detenninatzaile bauek
era askotakoak izan daitezkeenez, sail desberdin batzuk bereziko ditugu.
Horrela, hona hemen proposatzen dugun sailkapen mota bat

1. Mugatzaileak: artikulua eta erakusleak

2. Zenbatzaileak: zehaztuaJc. zehaztugabeak eta orokorrak
3. Determinatzaile zehaztugabeak
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Eta adibideak eman nahi izanez gero:
(1) etxe-a
(2) etxe hau
(3) bost etxe
(4) etxe asko
(5) etxe guztiak
(6) edozein etxe

(artikulua)
(erakuslea)
(zenb. zehaztua)
(zenb. zehaztugabea)
(zenb. orokorra)
(detenninatzaile zehaztugabeak)

Ondoren ikusiko ditugu, hortaz, guztiok banan-banan.

4.1. Mugatzaileak
4.1.1. Artikulua
Egia esan, goraxeago izen arruntek osatutako izen sintagmek
determinatzailea behar dutela esan dugun arren, ez da batere gauza erraza
noiz eta nola jarri behar diren determinatzaile hauek zehaztea.
Artikuluaren kasuan, esate baterako, errazago da esatea noiz ez den
erabili behar, noiz ez duen lekurik. Bestelakoetan, normalean, artikulua
jarri beharko dugu.
• Izen sintagma izen bereziak edo izenordainak osatzen duenean ez da
artikulua jarri behar (salbuespenak salbu):
(7) J one ikusi dut
(8) zuJe eginen duzu
• Partitiboak eta -en bat delakoaz osaturiko izen sintagmetan ezin da
artikulurik jarri:
(9) ez dute sagarrik saltzen
(10) libururen bat irakurriko beharko duzu noizbait
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• Predikatu osagarri askok ez du artikulurik behar:
(11) semea artzain bidali zuten Ameriketara
• Izen sintagman zenbatzaile bat ageri denean eta adberbio kutsua
duten sintagmetan (batez ere kantitatea eta neurria adierazteko erabiltzen
ditugun horietan) ez da artikulurik erabiltzen:
(12) gizon askok hartu zuen parte biltzarrean
(13) bost kilo sagar erosteko esan didate

• Inesiboa eta instrumentala askotan artikulurik gabe ageri dira. Hau
ez da, hala ere, beharrezkoa, euskalkien arabera desberdintasun argiak
daudelako (suan/sutan; urean/uretan, e.a):
(14) elurretanlelurrean ibili gara
(15) oinez etorri da

Hemen aipatutako egiturez kanPO, izen sintagmak mugatzailea edo
erakuslea eraman beharko du, mugatzaile horrek izen sintagma osoa, eta
ez izen sintagmaren halako 000 horrelako osagaia, mugatzen duelarik.
Horrela, orain arte esandakoak kontuan hartuz, izen sintagmek itxura
desberdinak erakusten dizkigute: batzuek mugatzailea dute, beste batzuek
ez. Gainera, izen sintagma osatzerakoan [±mugatzailea] tasunaz gainera,
[±plurala] tasuna ere beharrezkoa dugu:
(16) etxeak
(17) etxea
(18) bost etxe
(19) Koldo

(+mug, +plur)
(+mug, -plur)
(-mug, +plur)
(-mug, -plur)

Determinatzailea zenbatzailea denean (bost etxe bezalako izen
sintagmetan gertatzen dena), mendebaleko euskaldunek izen sintagma
horren eta aditzaren arteko komunztadura pluralean egiten dute (host etxe

81

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

ikusi ditugu). Ekialdekoek ere gehienetan joera bera dute, nabiz, literatur
tradizioan, Intxauspek eta Zuberoako zenbait idazle modemok
singularrean egiten duten komunztadura (bost etxe ikusi ditugu I dugu).
• Aipa dezagun, azkenik -ak formarekin batera -ok ere badugula
mendebaleko euskaran mugatzaile hurbila deitzen duguna, entzulearen
hurbiltasuna markatzeko erabilia. Eguo, pluralarekin bakarrik gertatzen
da hau, ez singularrarekin, nabiz hor ditugun goizeon. aspaldion.
momentuon arestion, e.a. bezalako itzuliak.
4.1.2. Erakusleak
4.1.2.1. Funtzioa eta forma
• Erakusleen funtzioa, izenak berak adierazten digun moduan,
erakustea da, seinalatzea alegia. Erakusle hauek hiru dira euskaraz: hau,
hori, hura eta hauen pluralak, hauek, horiek, haiek. Hortaz, seinalatze
horretan hiru gradu bereizten <lira. bai espazioan, bai denboran:
(20) etxe honetan
(21) urte hartan
Gradu hauek balio nozionala ere badute, leku denboratik at dagoena
eta batez ere kontaketan 000 elkarrizketan erabiltzen dena:
(22) behin batean herri batean neska txiki bat bizi zen. Neska
honek...
Erakusleen lekua, izen sintagmaren barnean, azken muturra da,
artikuluarena bera alegia:
(23) atzo kontatu nizuen ipuin polit hura
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• Erakusleek forma desberdinak hartzen abal dituzte. Batetik,
absolutiboan salbu, gainerako kasu hauetan guztietan agertzen diren
erroan hon-, hor eta -ha(r) <lira. Bestetik, erakusleetatik hainbat adberbio
diferente sortzen ahal zaizkigu. Batzuek balio erakuslea dute, lekuzkoak
esaterako (zenbaitetan aurkezpen balioa ere dutenak): hemen, hor, han;

hona, horra, hora; hona hemen, horra hor, hora han.
(24) hemen dago zuk eskatutakoa
(25) horra! horra! gure Olentzero._

Modua adierazten duten adberbioak ere baditugu: honela, horrela,
haJa.
(26) honela egiteko esan digute baina ez dugu kasurik egin
Zenbatzaile mugagabetzat hartzen dira beste adberbio batzuk:

honenbeste, horrenbeste, hainbeste.
(27) honenbeste balio duela aipatu duenean...
Hauen pareko ditugu, ikusten denez, adjektiboaren maila graduatzeko
erabiltzen direnak: honen, horren, hain

(28) ez nuen uste honen eskuzabala nintzenik
Erakusleetatik sortzen diren adberbioez baliaturik zenbait esapide
sortzeko ere aukera badugu: hortaz (lokailua, horretaz hitzetik bereizi
behar dena), hala hala, nola hala, hala nola (bere bi balioekin: bezala eta
adibidez), hau duJc hau!. hau duJc beroa. hura zen gizona hura, (harridura

perpausak), e.a.
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4.1.2.2. Erakusle indartuak
• lkusi ditugun guztiok erakusle arruntak ditugu. Erakusle arrunt
hauek badituzte, hala ere, fonna indartuak ere parean. Jakina denez,
erakusleak indartzeko -xe atzizkia eransten zaio erakusle arruntari.
EGLU-I liburuan ber- aurrizkiaz ere hitz egiten zen, aurrizki honetaz
baliatuz detenninatzaile indartuak sortzen ditugula adieraziz (etxe berau,
andre bera, e.a.). Badirudi, hala ere, sintagma hauek beste era batera
aztertu behar direla. Berehala itzuliko gara kontu honetara.
• Esan dezagun, hasteko -xe atzizkia anitzetan esapide fosilduetan 000
ikus daitekeela:
(29) bai horixe!
Horrela osatutako erakusle indartuak ez dira, haatik, homogeneoak
euskalki guztietan. Absolutiboan, ergatiboan eta genitiboan denok
berdin erabiltzen ditugu fonna hauele
(30)

hauxe
honexek
honexen

horixe
horrexek
horrexen

huraxe
harexek
harexen

Beste kasuetara pasatzen garenean, hain erabiliak ez izateaz gain,
desberdintasunak sortzen dira hizkera batetik bestera. Horrela, hiztun
batzuek -xe atzizkia erakuslearen erroaren ondotik jartzen dute, kasu
markaren aurrean:
(31)

honexeri

horrexeri

harexeri

Beste hiztun batzuek nahiago dute, ordea, azkenean jarri atzizkia:
(32)

84

honixe

horrixe

harixe

4.

Determinatzaileak

,

Eta gauza bertsua gertatzen da kasu hauekin guztiekin (batzuekin
ezinezkoa den arren): honexetan / honetantxe; honexekin / honekintxe;
honexetara / honetaraxe, e.a. Erakusleetatik sortzen dicen adberbioekin
ere ber gauza: hementxetik / hemendixe; honelakoxe / honelaxeko, e.a.
• Zer gertatzen da, ordea, etxe bera eta horrelako sintagmekin?
Lehenago esan den moduan, bera, berori eta berau izenordainen funtzioa
izan dezakete testuinguru batzuetan (ikus Izenordainak deituriko
kapitulua). Izenordainaren funtzioa ez dutenean, horrelako
testuinguruetan agertzen zaizkigu (literatura tradizioan halako ehundaka
daude: ber gizona bezalakoak 000 mendeko perpausetan ageri dicen
ikusten duzun ber gisakoak, gainera, bizi-bizirik daude ekialdeko
euskalkietan. Zer esanik ez, etxe berau, etxe berbera eta arazo bertsu
bezalakoak oso arruntak ditugu):
(33) etxe berau
(34) ber gizona
(35) etxe berbera

(36) arazo bertsua (gaur egunberetsu bezala hedatua)
(37) gauza ber OOt
(38) Jainko bat ber hau
(39) alajuduen ber da Jainkoa?
Ikusten den moduan, testuinguru anitzetan agertzen abal zaigu ber
delako elementu hau, aski autonomia handia erakutsiz. Azkeneko
adibidean, esate baterako, aditzondoa da (bakarrik esan nabi du). Beste
guztietan adjektiboaren funtzioa duela dirudi, -a artikulua bakarrik
izango litzatekeelarik hor determinatzailea (determinatzaile armnta,
jakina). Eta -a bezala, -au eta -ori ere, berez erakusle indartuak direnak
(ber elementuari loturik idazten ditugunak). Hau guztia dela eta,
adjektiboen sailean aztertuko da xehekiago ber elementua.
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4.2. Zenbatzaileak
Zenbatzaileak izan daitezke zehaztuak, zehaztugabeak eta orokorrak.
Zenbatzaileek osatzen dituzten sintagmak, bestetik, mugatuak edo
mugagabeak izan daitezke. Horrela, zenbatzaile zehaztuak sintagma
mugagabean (bost etxe) nabiz sintagma mugatuan (bost etxeak) ageriko
dira. Zenbatzaile zehaztugabeek sintagma mugagabea nabi dute beti
(zenbait za/dl) eta zenbatzaile orokorrek, azkenik, mugatzaile singularra
(dena) edo mugatzaile + plurala eskatzen dute (guztiak).
4.2.1. Zenbatzaile zehaztuak
• Zenbatzaile zehaztuak, normalean, izen sintagmaren ezkerraldean
ageri dira. Salbuespen bakarra bat da, eta zenbait euskaIkitan, bi ere,
hauek eskubiko partean agertzen direlarik:
(40) etxe bat
(41) etxe bi

(42) bi etxe
Eta hemendik aurrera beti ezkerrean:
(43) hogei etxe
(44) be"ogeitabi zaldi

e.a
• Hauexek ditugu zenbatzaile zehaztuak euskaraz:

o
1
2
3
4

5
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bat
bi
hiru
lau
bost (bortz)
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6

sei

7

zazpi

8
9

zortzi
bedeIatzi
llamar
hamaika
hamabi
hamahiro
hamalau
hamabost (hamabortz)
hamasei

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37

38
39

hamazazpi

hemezortzi (hamazortzi)
hemeretzi
hogei
hogeita bat
hogeita bi
hogeita hiru
hogeita lao
hogeita bost (hogeita bortz)
hogeita sei
hogeita zazpi
hogeita wrtzi
hogeita bederatzi
hogeita hamar
hogeita hamaika
hogeita hamabi
hogeita hamahiru
hogeita hamalau
hogeita hamabost (hogeita hamabortz)
hogeita hamasei
hogeita hamazazpi
hogeita hemewrtzi (hogeita hamazortzi)
hogeita hemeretzi
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40
41
42
43
44
45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
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berrogei
berrogeita bat
berrogeita bi
berrogeita hiru
berrogeita lau
berrogeita bost (berrogeita bortz)
berrogeita sei
berrogeita zazpi
berrogeita zortzi
berrogeita bederatzi
berrogeita hamar
berrogeita hamaika
berrogeita hamabi
berrogeita hamahiru
berrogeita hamalau
berrogeita hamabost (berrogeita hamabortz)
berrogeita hamasei
berrogeita hamazazpi
berrogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)
berrogeita hemeretzi
hirurogei (hiruretan hogei)
hirurogeita OOt (hiruretan hogeita bat)
hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)
hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)
hirurogeitalau (hiruretan hogeita lau)
hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)
hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)
hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)q
hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortziq)
hirurogeita bederatzi (hiruretan hogeita bederatzi)
hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)
hirurogeita hamaika (hiruretan hogeita hamaika)
hirurogeita hamabi (hiruretan hogeita hamabi)
hirurogeita hamahiru (hiruretan hogeita hamahiru)

4.

74
75
76
77
78
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
200
300
400
500
600
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hirurogeita hamalau (hiruretan hogeita hamalau)
hirurogeita hamabost (hiruretan hogeita hamabortz)
hirurogeita hamasei (hiruretan hogeita hamasei)
hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogeita hamazazpi)
hirurogeita hemezortzi (hiruretan hogeita hemezortzi)
hirurogeita hemeretzi (hiruretan hogeita hemeretzi)
laurogei (lauretan hogei)
laurogeita bat (lauretan hogeita bat)
laurogeita bi (lauretan hogeita bi)
laurogeita hiru (lauretan hogeita hiru)
laurogeita lau (lauretan hogeita lau)
laurogeita bost (lauretan hogeita bortz)
laurogeita sei (lauretan hogeita sei)
laurogeita zazpi (lauretan hogeita zazpi)
laurogeita zortzi (lauretan hogeita zortzi)
laurogeita bederatzi (lauretan hogeita bederatzi)
laurogeita hamar (lauretan hogeita hamar)
laurogeita hamaika (lauretan hogeita hamaika)
laurogeita hamabi (lauretan hogeita hamabi)
laurogeita hamahiru (lauretan hogeita hamahiru)
laurogeita hamalau (lauretan hogeita hamalau)
laurogeita hamabost (lauretanhogeita hamabortz)
laurogeita hamasei (lauretan hogeita hamasei)
laurogeita hamazazpi (lauretan hogeita hamazazpi)
laurogeita hemezortzi (lauretan hogeita hemezortzi)
laurogeita hemeretzi (lauretan hogeita hemeretzi)
ehun
ehun eta bat
ehun eta bi
berrehun
hirurehun
laurehun
bostehun (bortzehun)
seiehun
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700
800
900
1000
1200
1201
1984
1.000.000
10.000.000
1.000.000.000

zazpiehun
wrtziehun
bederatziehun
mi1a
mila eta berrehun
mila berrehun eta bat
mila bederatziehun eta laurogeita 1au
milioi bat
hamar milioi
mila milioi (miliar bat)

Remen obar batzuk. egin beharrak dira, dena dela:

- bi horren ondoan dago biga ere, beti izenik gabe bakarrik erabiltzen
dena.
- Hemezortzi jartzen den 1eku bakoitzean hamazortzi ere jarri bebar
da, bigarren auk.era gisan.
- Ehun eta bat zenbakian ez da beharrezkoa eta hori oso-osorik
ahoskatzea eta mintzairen arabera eta, ta 000 da bezala ahoska daiteke.
- MiZa zenbakitik gora eta kenduk.o da ondoren datozen ehunekoetan
ere agertzen bada: miZa eta berrehun, baina miZa berrehun eta bi; mila
eta laurehun, baina mila laurehun eta bi.
- miZa milioi edo miZiar bat esaten da.
- euskalki batzuetan milatik gorako zenbakiak ehunka ere konta
daitezke: hamabi ehun (mila eta berrehun), e.a
Aipa dezagun hemen zenbait esapide jator baztertzen ari gare1ako
susmoa bar daitekeela batzuetan:
(45)

mi1a pezetakoa

hamar durokoa
bost durokoa
bost ogerlekokoa
mila durokoa
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=
=
=
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l.000pta
50pta
25 pta
25 pta
5.000 pta
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mila ogerlekokoa

=

5.000 pta

• Jakina denez, bat zenbatzailea artikuluarekin truka daiteke hainbat
kasutan:
(46) etxe OOt

=etxea

Gaur egungo euskara mintzatuan eta idatzian ere, lehen hain ugari
agertzen ez zen bat-en erabiltzeko joera handia dago. Arauak ematea
kontu honetan erraza ez den arren, esan dezagun, norma bezala
zenbakaitz diren izenek ez dutela artikulua besterik onartzen:
(47) *hamar haize

Alde, inguru, aurre eta hauen antzekoak ere sail honetan sartzen dira:
(48) ... beste aldean den erreka rolara jautsi baino leben...

Balio generikoa duten izenek, zenbakarriak izan arren, ez dute bat
onartzen:
(49) nekazaria beti dabillurrarekin burrukan

Bat mugatzailea eta a artikuluaren oposizioa erabiltzen dugu sarri
askotan ez-ezagun / ezagun oposizioa adierazteko. Bat zenbatzailea
erabiltzen dugu, halaber, bat / anitz oposizioa markatzeko orduan ere.

Izen zenbakarriak izanik ere, gure informazioaren arabera mota
horretako bat bakarra dagoela uste dugunean artikulua erabiliko dugu:
zerua, ilargia, e.a.
Izen bereziak deusik gabe jartzen dira gehienetan, baina OOtzuetan bat
zenbatzaileak laguntzen dito:
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(50) Axularrek ez Iuke horrela esango
(51) Axular batek ez Iuke horrela esango
Hemen, ikusten denez, "Axular bezalako batek" edo horreIako zerbait
esan nahi dugu segurki.
Nolanahi ere, Iehen esan den bezala, arriskua gerta daiteke bat horren
abusua egiteko, partitiboaren tokian jarriz, esate bateralco.

Bat erabiltzen dugu gutxi gora-beheralco zenbatasuna adierazi nahi
dugunean. Ezkerrean izena baldin badarama, izen hau genitiboan
eskatzen du eta zenbatzaile baldin bada, genitibo hori aukeran geratzen
da:
(52) Hogeiren bat urte egon zen
(53) ikasIeren bat etorriko da

(= hogei bat urte egon zen)
(* ikasIe bat etorriko da)

PIuralean -tzuk atzizkia hartzen du, kasu honetan komunztadura
pIuralean egin behar duenez aditzarekin.
(54) oilar batzuk erosi ditugu
• Zein da bar eta batzuk-en deklinabidea? Egia da, bereizketak egiten
hasi nahi izanez gero, bi zenbatzaiIe hauen forma mugatugabea eta
mugatuak deklinabideko kasu guztietan aurki daitezkeeIa, eta autore
zenbaitek hala erabiltzen ditueIa ere. Zernahi gisaz, usadioa, mendeetan
zehar idazIeek izan duten usadioa, hartzen badugu kontuan, beIdurrik
gabe esan daiteke batetan, batetatik, batetako eta halakoak berriki arte
guztiz baztertuak izan direIa, hainbat euskaIkitan ezagutu ere egin ez
direlako eta erabiltzen zituztenek ere ahaztuxeak zituzteIako. Batasuna
egina zegoen alde horretatik (ikus Orotariko Euska/ Hiztegia). Hori deIa
eta, hauxe da Euskaltzaindiak gomendatzen duen erabilera:
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(55) bat
bata
batek
l>atak
batari
bati
baten
l>ataren
batekin
batarekin
batarentzat
batentzat
batez
bataz
batean (batengan)
bateko
hatera (batengana)
batetik (batengandik)

batzok
batzuek
batzuei
batzuen
batzuekin
batzuentzat
batzuez
batzuetan (batzuengan)
batzuetako
batzuetara (batzuengana)
batzuetatik (batzuengandik)

Bat-en deklinabide mugatua (bata, batari, e.a), jakina, beste mugatu
baten eraginpean bakarrik erabiltzen da:
(56) batak dio bai, eta besteak ez
(57) gauza hauek bata bestearen ondoan jarri bebar <lira
• Batzuetan, zenbatzaileez baliaturik egiten ditugun ondoko esaera
hauek ez dira batere zuzen erabiltzen hitz egitean:
(58) baso bat ur
baso bat ur hotz
hiru litro ardo
hiru litro ardo gorri
Goiko adibide horietan azpimarraturik agertzen dena da, hain zuzen
ere, eskatu nahi dena Ura nahi baldin badugu, eta Uf hori hotza izatea
gainera, honela eskatu beharko da:

(59) baso bat ur hotz nahi noke
• Remen bereizketa argia egin behar da, sarritan hiztun askok egiten
ez dutena Ondoko bi adibide hauek esanahi desberdina dute:
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(60) baso bat ur
(61) ur baso bat

Lehenbiziko kasuan ura eskatzen ari gara, baso 000 edalontzi batean
sartzen den ura alegia. Edalontzi horrek ardoa nahiz ura edateko balio
dezake, baina oraingo honetan urez betea dago. Beste hitzetan jartzeko:
ur izenaren detenninatzailea baso bat da. Bigarren kasuan, ordea, ura
edateko erabiltzen dugun basoa eskatzen ari gara, nahiz hutsik egon
daitekeen. Ror izen konposatu bat dugu: ur baso, eta honek
detenninatzailea hartzen du: bato Lehenbiziko kasuan ura eskatzen dugu,
bigarrenean ordea edalontzia
Ondokook ere horren pareko adibideak ditugu:
(62) sei kilo kafe
(63) bost litro ardo
(64) dozena bat porro

Arrazoi beragatik gauza bat da kamioi bat esne eta bestea esne
kamioi bato

• Bi zenbatzailea izenaren ezkerretara nahiz eskuinaldera joan daiteke,
euskaIkien arabera. Erabilera hau, gaur bizkaierazkoa bakarrik bada ere,
antzina euskararen erernu osoan aurkitzen zen:
(65) bi etxe
(66) etxe bi
Bestetik, zenbatzaile hau bakarrik daukagunean, izenik gabe alegia,
itxura desberdinekin ageri zaigu, nongoak diren hizkerak:

(67) bi, bia, biga, bida, e.a.
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Lapurdin, bia erabili izan da. Ekialdeko gainerakoek (Etxepare,
Leizarraga, zuberotarrek, mende honetako ia guztiek) biga erabiltzen
dute. Penintsulako Nafarroan (Etxenike, Rualde, Bordel), eta
Xalbadorrek ere, bida hautatu dute. Mendebaleko guztiek beti bi.

• Hiru eta lau zenbatzaileen kasuan, Euskaltzaindiak uste du badirela
hainbat arrazoi (historikoak, euskaIkietako erabilera, e.a.) deldinatzeko
prduan salbuespentzat hartzeko. Roo deJa eta, hauxe proposatzen du:
1) Hiru eta lau izenak direnean (zenbakiaren erreferentzia hutsa
dutenean, orduan bakarrik: dira izenak), bokalez bukatzen diren gainerako
beste edozein sintagmak bezala deklinatuko dira: hiru, hirua, hiruak
(abs); hiruk. hiruak, hiruek (erg); lau, laua. lauak (abs); lauk, lauak.
lauek (erg), e.a. e.a.

2) Izenordain baten funtzioa dutenean (alegia, sintagma berek
bakarrik: osatzen dutenean), honelaxe deklinatuko <lira:
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Hiru

(mugagabea)
hiru
hiruk
hiruri
hirurik
hirutan
hirutako
hirutatik
hirutara
hiruren
hirurekin
hirurentzat
hirnrez

(Plurala)
hirurak
hirurek
hirurei
hiruretan
hiruretako
hiruretatik
hiruretara
hiruren
hirurekin
hirurentzat
hirurez

Lau

(mugagabea)
lau
lauk
lauri
laurik
lautan
lautako
lautatik
lautara
lauren
laurekin
laurentzat
laurez
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(Plurala)
laurak
laurek
laurei
lauretan
lauretako
lauretatik
lauretara
lamen
laurekin
laurentzat
laurez
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(kontuan hartuz, jakina, aipatu ez diren bestelak:o xehetasunak: ere:
hiruetatik nahiz hiruetarik, hirurengana, hirurengandik; lauetatik nahiz
lauetarik, laurengana, laurengandlk, e.a., bertoko eskema hau segituz).

Hemen proposatzen den eskema oso sinplea da, azken batean: beste
OOozein izen bezala deklinatzen dira, salbu "zenbatzaile plurala" denean,
orduan "r" bat jartzen delak:o sistematikoki artikuluaren aurretik.
• Gainerak:o bat eta bi ez beste zenbatzaile guztiak izenaren ezkerrean
jartzen ditugu. Gutxi gora-beherak:o zenbatasuna adierazteko modu bat
baino gehiago dugu. Horrela, esate baterak:o, sei zenbatzailea baino
txikiago diren zenbatzaileekin, hiru bide hauen artean aukera dezakegu:
(68) bi edo hiru aldiz etnrri da
(69) bi hiru aldiz etorri da
(70) bizpahiru aldiz etorri da
Sei zenbatzailetik goranzkoekin badirudi edo erabili behar dugula
000, bestela, edo hori kendu eta bat jarri azkenean (nahiz azken honek ez

duen tradiziorik literaturan):
(71) zortzi edo hamar aldiz etorri da
(72) zortzi hamar bat aldiz etorri da

Ez da hori hurbileko zenbatasuna adierazteko modu bakarra, jakina
denez:
(73) hogeiren bat, hogei bat, hogei lagun hurbil, hogei lagun inguru
(ekialdean hogei lagunen íngurua), e.a denak esan baitaitezke.

Zenbatzaile honek mugatzen duen izen sintagma inesiboan agertzen
denean, denboraren erreferentzia baldin badu, zentzuz plurala izan arren,
zenbatzailea singularrean jartzen dute hizbln batzuek:
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(74) azkeneko hamar urte honetan
• Zenbatzaile batzuek balio enfatikoa dute: bi, bortz, zazpi, hamaika,

hogeitabortz, ehun, mila, e.a.:
(75) hamaika aldiz esana dizut hori, eta zuk kasurik ez!
(76) bereak eta bost eman zizkion
(77) hamaika nahigabe izan dut hori dela eta!
Halako sintagmek joera handia dute komunztadura singularrean
egiteko aditzarekin!
Ongi dakigunez, miZa ageri da eskerrnk emateko orduan, esaterako:

(78) miZa esker nahiz esker mila
• Orduak adierazten ditugunean aldaera bat baino gehiago aurkitzen
dugu Euskal Rerrian, hiztun eta hizkeren arabera. Badirudi ondoko hauek
direla erabilienak:
(79) ordu bata
ordu bata eta bost
ordu bata eta laurden(a)
ordu bata t'erdiak
(ordu) biak
(ordu) biak laurden gutxi(ago)

hirurak (hiru orenak)
laurak
bostak
seiak
zazpiak
zortziak

bederatziak
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ordubatean
ordu bata eta boste(t)an
ordu bata eta laurdenetan
ordu bata t'erdietan
(ordu) bietan
(ordu) biak laurden
gutxi(ago)tan
hiruretan (hiru orenetan)
lauretan
bostetan
seietan
zazpietan
zortzietan
bederatzietan
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hamarrak

hamarretan

hamarrak eta bost
hamarrak eta laorden
hamar(rak) eta lawden(ak)
hamar t'erdiak
hamaikak
hamabiak

hamarrak eta boste(t)an

hamarrak eta lawdenetan
hamar(rak) eta laurdenetan
hamar t'erdietan
hamaiketan
hamabietan

Egoneko hamabiak direnean eguerdi 000 eguerdia dela esaten dugu.
Gauez, berriz, gauerdi 000 gauerdia da tenore horretan. Orduek, jakina,
noizeta noiz arte galderei erantzuten die:

(80) hamarretatik nago hemen eta hamaikak arte egonen naiz
(81) denda hau goizeko zortzietatik arratsaldeko Zaurak arte irekitzen
dute
(82) badoa herriko etxera hamar orenaJe baino lehenago
• Urteak eta data emateko ere modu bat baino gehiago dugu,
arruntenak hauexek ditugularik:
(83) 1813
(84) 1983.1.21
Ronela irakurriko ditugularik: miZa zortziehun eía hamahiru, eta
1983ko urta"ilaren hogeita bato Ikusten den moduan, -ko erasten zaio
urtea adierazten duen zifrari, -en erantsiko diogo hilabeteari eta -a(nJ,
berriz, egunari. Beti ere, kontuan izan behar dugu zenbaki hori nola
bukatzen den, kontsonantez ala bokalez:
(85)

1981eko
1982ko
1983ko
1984ko
1985eko

1981ean
1982an
1983an
1984an
1985ean
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Hila eta eguna bakarrik azpimarratu nabi baldin baditugu, bi modu
ditugu aukeran:
(86)

urtarrilaren 20a
urtarrilak 20

Azkeneko modua gaur egun barreiatzen ari den arren, ezin da
nolanabi erabili eta muga argiak ditu. Aposizioan 000 tituluetan joan
behardu:
(87) gaur, urtarrilak hogei, arratsaldean elkartzeko asmoa dugu
Bestela desegokia da:
(88) *urtarrilak hogei hitzaldi bat entzun nuen
(89) *urtarrilak hogeian hitzaldi bat entzun nuen
Ikusten denez, itzuli honek ez du lekurik egitura gramatikalen
barnean eta izenburuetan 000 idazketa formal batean (irudietan,
iragarlcietan, e.a) erabiltzeko utzi beharko litzateke.
• Frakzioak honela ditugu (nahiz hemen jartzen ditugun moduak ez
diren ditugun bakarrak):

(90) 1/2

1/3

1/4
7/10
2/5
e.a.

erdi
heren
laurden
zazpi hamarren
bi bosten

Portzentaiak honela:

lOO
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(91) %5 (ehuneko bost)
Eta kaIkuluko eragiketak hauexek:
Gehiketa: 5 gehi 5 berdin 10 (5+5=10)
Kenketa: 3 ken 1 berdin 2 (3-1=2)
Biderketa: 4 bider 3 berdin 12 (4x3=12)
Zatiketa: 4 zati 2 berdin 2 (4:2=2)
• Nola egiten dute komunztadura aditzekin zenbatzaileren bat
determinatzailetzat hartzen duten izen sintagmek? Ekialdean eta
mendebalean joera desberdinak daudela esan dezakegu. Oro bar, beldurrik:
gabe esan daiteke mendebalean singularrean nahiz pluralean egiten dela
komunztadura, zenbatzailearen arabera: bat baldin bada singularrean eta,
bestela, pluralean. Ekialdean ere horrela egiten dute hiztun eta idazle
gehienek:
(92) hiru etxe ikusi ditut gaur arratsaldean
(93) hamar lagun bederen etorriko dira
Hala ere, badira hizkera batzuk, nahiz eta gutxienak diren,
komunztadura hau beti singularrean eman nahiago dutenak:
(94) hiru etxe ikusi dut gaur arratsaldean
• Euskal ordinalak egiteko garren erasten diogu zenbatzaile hutsari:
(95) bi

bigarren

Zenbakia erabiltzen baldin bada, garren ordinal marka hori ez idaztea
gomendatzen du Euskaltzaindiak, puntu bat jarriz horren ordez (hau da,
garren esan beharko litzatekeen toki bakoitzean puntua jartzea
gomendatzen da):
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(96)

2.

Jakina, hortik: aurrera artikulua eta kasu markak erants daitezke: 2.
lasterkaria. 2.a. loan Paulo l/.a. Federiko V.ak, e.a. Ordena batí hasiera
000 amaiera ematen diotenak honela izendatzen diblgu:
(97)

lehen(engo)
lehenbiziko
lehendabiziko

(98)

azken(engo)
azkeneko

Zenbait euskaIkitan, hala eta guztíz, -engo eta -eko atzizkia ez da
mugatzen aipatuko kasuetara eta beste guztietan ere ageri da: bigarren,
bigarrengo, bigarreneko, e.a. Bigarrengo eta kideko -ko-dunak
mendebaleko kontuak dira ia erabat literatur tradizioan ageri direnak.
Ekialdean -eko eransten zaie -garren hauei eta mendebalean, gehienbat, go. Zenbait tokitan (NB, Zub), hirugarren ordinala erabili beharrean
heren da agertzen dena. Adberbioak ere hemendik sor daitezke, -ik
partitiboaren kasu marka erantsirik: lehenik, aurrenik, lehenbizikorik,
bigarrenik, azkenik, e.a.
• Multzo batetik aukera egin behar dugunean -eko, -etatik (000 berdin
-etarik) eta -tan atzizkiak erabiltzen diblgu:

(99)
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zazpietatik hoberena, bigarrena zen
bederatzietako handiena, lehenbizikoa zen
bietatik batean, hau nahiago dugu
bietarik batean, hau nahiago dugu
bederatzietan handiena, laugarrena zen
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• Adjektibo biderkatzaileak -Icun 000 -koitz atzizkiez baliaturik egin
ditzakegu:
(100)

bat
bi

hiru

bakun
bakoitz
bikun
bikoitz
hirukun
hirukoitz

Bestélakoen aniztasuna ere bide beretik adieraziko da, nahiz bi atzizki
hauen arteko mugak zein dicen zedarritzea erraza ez den. Nolanahi ere,
hat zenbatzailearen kasuan, kontuak aski garbi daudela dirudi: bakoitz
(bakarra,OOo halako zerbait) eta baIcun (solla, sinplea, bat duen zerbait).
• Distributiboak -na atzizkia erantsiz sortzen dira:
(101)

bat

1xma
bed7a

bi

bina, bira
hiruna

hiru

Ekialde osoko literatur tradizioan bira esaten da, gauza bera
suertatzen delarik bokalez bukatzen dicen zenbatzaileekin: seira, zazpira,
e.a. Hemendik birazka (ekialdean) eta biraka (Nafarroako zenbait
tokitan). Distributibo hauek, bistan denez, aurrekaria pluralez eskatzen

dute:
(102) *nik liburu bana erosi dut
(103) guk liburu bana erosi dugu
(104) nik liburu bana erosi diet (haiei, jakina)
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Distributiboak edozein zenbakirekin sortzen dira: hamarna,
hogeitabina, hirurogeina, ehuna, e.a. Hala ere, mi/a zenbakitik gora
daudenek beste eredu hau hartzen dute:
(105)

mila
bost mila
5.030
bi milioi
milioi bat

mila bana (*milana)
bosna mila (*bost milana)
bost mila eta hogeitamarna
bina milioi
milioi bana

Distributiboetatik aditzondoak sortzen dira, -ka erantsiz
distributiboari:banaka,binaka,hirunaka,e.~

• Zenbatzaile zehaztuekin zerikusia duten esaera batzuk ere

aipagarriak <lira:
(106) Maritxu, Jon eta hirurok hurbilduko gara
(107) gaur zortzi (bihar zortzi, atzo zortzi, e.a.)
Azkeneko itzuli hau berdin erabil daiteke iraganari begira (atzo zortzi
etorri zen) nahiz geroa kontuan harturik: (bilzar zortzi etorriko da).
4.2.2. Zenbatzaile zehaztugabeak
Zenbatzaile zehaztugabeekin ez da inoiz ere zenbaki zehatzik aditzera
ematen, handia nahiz txikia izan daitekeen multzoa baizik. Bestalde,
hauek ere, besteak bezala, balear bakarrik nahiz izen 000 izenki baten
ezk:errean 000 eskuinean ager dakizkiguke. Garrantzizkoenak ondokook
ditugu.
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- BatzuJc

lzen sintagmaren eskuinean jartzen da eta bat zenbatzailearen
pluraltzat jo izan da gramatikagileen artean. Komunztadura beti pluralez
egin behar du:
(108) andre batzuk ikusi ditut (*dut)
- Zenbait

Ez du inolako mugatzailerik onartzen eta bat baino gehiago
adierazten du, izenaren eskuinean nahiz ezkerrean jartzen ahal delarik:
(109) zenbait gaztek ez du inoiz ere ulertuko hori
(110) gazte zenbaitek ez du inoiz ere u1ertuko hori

Komunztadura aditzarekin pluralez nahiz singularrez egin dezake:
(111) zenbait zerri ikusi ditut (dut)

Honez gainera, -tzu atzizkia ere erants dakioke eta orduan zenbaitzu
ematen du, komunztadura beti pluralez egin behar delarik.
Kontuan bar dezagun, hiztun batzuek nahasten dituzten arren, zenbait
(zenbatzailea) eta zenbat (galdetzailea) bi gauza desberdin direla

-Asko
Aurrekoa bezala, hau ere izenaren ezkerrean (ekialdean batez ere)
nahiz eskuinean (mendebalean) joan daiteke:
(112) asko gizon
(113) gizon asko
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Komunztadura singularrean 000 pluralean egin dezake:

(114) liburu asko erosi ditut (dut)
Partitiboa ere erabiltzen dugu maiz kara absolutiboaren ordez:

(115) libururik asko erosi zuten
(116) eskerrik asko
Asko zenbatzaileak (garai batean aski bezala erabilia) aditzondoaren
balioa hartzen du zenbaitetan, aditzak orduan singularra eskatzen
digularik:
(117) horrek asko batio du
Kontura gaitezen asko hau berdin joan daitekeela izen zenbakaitzekin
(masa madura hartzen ditugunak) nahiz zenbakarriekin, esanahiz aski
ongi bereizten diren sintagmak osatuz horrela:

(118) harri asko bota dutel*dituzte (= zenbakaitza, masa)
(119) harri asko bota dute/dituzte (= zenbakarria)
Batzuetan biziki, aski, txit, ... ere esan nahi du, maila adberbio
delarik halakoetan:

(120) asko goiz itzuli zen (aski goiz itzuli zen)
Normalagoa da, hala ere, asko hau atzean jartzea:
(121) goiz asko etorri dira
Eta gehiegi 000 larregi adierazteko ere erabiltzen da:
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(122) as/wtxo irabazten du horrek

Zenbait gramatikarik uste duenez, as/w ezin da erabili ondoko kasu
hauetan: izan aditzaz baliaturik egiten ditugon aditz batzuekin (beldur
izan, gose izan, e.a.); maite izan, maite ukan aditzarekin; izen
zenbakaitz batzuekin (beldur handia/*as/w, hotz handia/*as/w); e.a.
Ohart gaitezen legeak ez direla estu-estuak, hala ere, gauza bat baita su
handia (su bat bakarra) eta bestea su as/w (su bat baino gehiago
dugunean). Bereizketa hau hainbat izenekin egin liteke.
Askoren ordez euskaIki zenbaitetan beste adjektibo eta adberbioak ere
erabiltzen dira, anbigoetateak sortuz maizkara:
(123) egin duk besta polild?
(124) belarralde ederra bildu dugo aurten
Mintzaira batzuetan as/w artikulua eta guzti agertzen zaigu, izenondo
baten ondotik eta harridurazko esaldietan (beste batzuek aski nahiago
dute hemen, 000 ondo eta ongi ere, baina hauek ez dute halako pisurik
literatura tradizioan):
(125) polit as/wa da etxe hura!
(126) gizon jator asida da hori!

• Anitz
Anitz izenaren ezkerrean 000 eskuinean agertuko zaigu eta askoren
pare-parekoa dugu, euskalkien arabera bereizten direlarik biak:
(127) etxe anitz
(128) anitz etxe
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• Gutí
Cutí zenbatzaile zehaztugabea (gutxí, gutti eta gítxí bezala ere
erabilia) asko 000 aunítzen kontrakoa da, beti ere izenaren eskuinaldean
jartzen dugularik. Izen sintagma pluraltzat jotzen da, nahiz
komunztadura aditzarekin singularrean ere egin dezakeen. Batzuetan
mugatzaile eta gozti ageri da:
(129) ikasle guro etorri zen
(130) arras gutiak dira horrela pentsatzen dutenak:

Askorekin gertatzen den bezala, sintagma adberbial gisa ere
erabiltzen aha1 dugo:
(131) hari gutí gustatzen zait
Halako kasuetan, askorekin ez bezala, malla adberbio bat bar dezake
ondoan:
(132) hori arront guti gustatzen zait

• Honenbeste (etakideak:)
Zenbatzaile hau (eta honelón batera horrenbeste, haínbeste) izenaren
ezkerrean jartzen da, komunztadura singu1arrean 000 pluralean eginez:

(133) nik honenbeste urte ditut (dut)
Jakina den bezala, batzuetan asko zenbatzailearen eremua hartzen du
haínbeste zenbatzaileak::

(134) haínbestetan ikusi zaitut
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oFranko
Zenbatzaile zehaztugabe honen esanahia asko, ugari, aski edo
nahikoren ingurukoa da. maila adberbio osatzen duela hemen:
(135) nafarrakfranko luxea zuen sudurra, baina mehea
Ror esan nabi duguna da nafar horrek aski 000 nahiko luzea duela
sudurra. Erabileraren aldetik, modu asko aurkituko dugu. Izenaren
ezkerrean nabiz eskubian jar daiteke:
(136) bada [deabrufranko] saindu itxura hartzen duena
(137) bada rtranko deabru] saindu itxura hartzen duena
Kasu horietan, komunztadura nahi den bezala eginen da aditzarekin,
singularrez nahiz pluralez:
(138) badira deabru franko saindu itxura duJenak
(139) bada franko deabru saindu itxura duena

Izenak mugalzailea ere bar dezake, singularrez eta pluralez, baina
orduan komunztadura ere bortxaturik geratzen da singularrera 000
pluralera, plural markaren arabera, eta izena beti zenbatzailearen aurrean
jartzen dugu:
(140)
(141)
(142)

bada lana franko herri honetan
gizona franko ikusi dut gaur mendian
gizonak franko ikusi ditut gaur mendian

Partitiboarekin ere berdin:
(143)

gizonik franko ikusi dut gaur mendian
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Zenbait kasutan izenondoa mailakatzeko maila adberbio bezala
erabiltzen dafran/w (oso erabiltzen dugun moduan alegia, nahiz esanahia
ez den berdina), orduan sintagmak artikulua behar duelarik:

(144)franko (gizon) ona da
(145)franko (gizon) onak dira
Izenondoak ez ezik, aditzondoak ere mai1aka ditzake:

(146) fran/w ederki jotzen du gitarra

Esan dezagon, azkenik, adberbio hutsa bezala ere erabiltzen ahal dela,
beca bakarrik:
(147)fran/wtan entzun dugo halakorik, baina ahaztu egiten baitzaigu

ordea.
• Euskaraz ez dira aipatu ditugun hauek zenbatzaile zehaztugabe
bakarrak. Hauekin batera aipatu behar dira pixka bat, apur(txo) bat,
xorta bat, puxka bat, pittin bat, dexente, nahiko, makina bat, e.a.
Kontuan hartu behar dugu, nolanahi ere, zenbatzaile hauek testuinguru
batzuetan bakarrik erabil daitezkeela, ez nolanahi. Lekuari dagokionez
ere, batzuetan izenaren ezkerrean jarri behar dira, eta beste batzuetan,
berriz, eskuineko partean, zein den zenbatzailea. EGLU-lean ematen den
informazioa ikus daiteke.
4.2.3. Zenbatzaile orokorrak
Zenbatzaile hauek orokortasuna, osotasuna, hartzen dute kontuan.
Hiru ditugu sail honetan sartzen direnak: dena, guztia eta oro,
lehenbiziko biak pluralean ere jar daitezkeelarik:
(148) mutiko honek dena daki
(149) denak sartu ziren gela hartan
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(150) guztiak zutitu ziren
Adibideetan ikusten denez, zenbatzaíle hauek distribuzio bera dute
izenik gabe erabiltzen ditugunean. Aposizioan ere erabiltzen dira, dela
aurrekoa erakusle hutsa dutela (izenordainaren funtzioan),
(151) hauek guztiak etorri dira
(152) hauek denak etorri dira
dela aurrekoa sintagma osoa dutela, izenarekin eta erakuslearekin

osatua:
(153) neska-mutil hauek guztiak etorri dira
(154) neska-mutil hauek denak etorri dira
Gaur egun bada joera guztiak beste honela erabiltzeko ere, nahiz
literaturalco tradizioa ez den batere horrelakoa:
(155) neska-mutil guzti hauek etorri dira
Hori ezin da egin, dena deJa. denak-ekin:
(156) *neska-mutil den hauek etorri dira
Erakuslea jarri beharrean artikuluarekin ageri denean zenbatzailea,
orduan ere berdintsu gertatzen da:
(157) neska-mutil guztiak etorri dira
(158) neska-mutil denak etorri dira
Erabilera klasikoa eta tradiziorik handienekoa, guztiak
zenbatzailearen kasuan, goian aipatu duguna da: zenbatzaile hau
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sintagmaren aposizioan doa, eta aurreko izen sintagmak beti erakus1ea
behar izaten du:
(159) etxe hauek guztiak pintatu amen dituzte gaur goizean
(160) mendi hauetara guztietara joateko asmoa du Ko1dok

Horrenbestez, erabilera bauek dute tradiziorik handiena:
(161) etxeguztiak
(162) etxe hauek guztiak

Bi zenbatzaile arokor hauek balio enfatikoa emateko orduan
errepikatuz ematen ditugu:
(163) zer ikasi duzu: den-dena?
(164) ikasle guzti-guztiak etorri omen dira gaur
Guzti eta denarekin batera, zerbaiten osotasuna, eta ez zati bat,
adierazi nahi dugunean, oso ere erabil daiteke, izenak zatigarria den
zerbait adierazten badu. Kasu hauetan izena singu1arrean joan ohi da.
Orduan guzti zenbatzailearen parekoa litzateke:

(165) pastel osoa jan zigun
Jakina, partitiboan ere jar daiteke zenbatzailea eta orduan aditzondo
baten funtzioan dugu:
(166) paste1a osorik jan zuen
(167) pastelak osorik jan zituen
Oro zenbatzailearen jokabidea desberdina da. Beste biak bezala, hau
ere izenaren eskuinean jartzen dugu, kasu marka zenbatzai1eak berak
hartzen duelarik:
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(168) gizon oro hilkorra da
(169) gizon orok badaki
(170) herri orotan gauza bertsuak gertatzen dira
Badu, hala ere, beste erabilera bat oro zenbatzai1e honek:
(171) gizonak oro hilkorrak <lira
(172) gizonek orok esan dute
Adibideetan ikus daitekeenez, zenbatzaileak, beti bezala, kasu marka
hartzen du (artikulua ez, inoiz ere), baina ezkerrean duen izenak ere
halaber artikulua eta kasu marka har dezake, pluralean uzten dugularik.
Askotan aurreko sintagmari erakuslea eskatzen dio. Kasu hauetan
guztietan zenbatzai1ea aposizioan doala esan liteke:
(173) mendi horietan orotan egin do elurra gaur
(174) adiskide horiekin ororekin joango gara afaltzera
Dena dela, zenbatzaile honek beti plurala eskatzen du erabílera
honetan (hau da, aposizioan doanean):
(175) "'gizonak orok esan du
Aipatu behar dugu, azkenik, zenbatzai1ea bakarrik ere agertzen abal
<lela:
(176) orok dakite
(177) ororen laguna da

4.3. Determinatzaile zehaztugabeak
Determinatzaíleen artean, hauek osatzen dute azken multzoa.
Gramatikarien artean, saíl honetan sartu ditugun determinatzaileek izen
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desberdinak hartu izan dituzte: determinanteak, predeterminanteak,
prepositiboak, e.a. EGLU-lean ere nolakotzaile izenarekin ageri dira,
oso gogoko inoiz ere izan ez dugun izenarekin alegia. Horregatik
proposatzen dugu hemen beste hau. Multzo honetan sailkatzen dira,
hain zuzen ere, determinatzaile bai, baina mugatzaile edo zenbatzaile ez
diren gainerako guztiak. Normalean izenaren ezkerrean jartzen dira eta ez
dute mugatzailerik onartzen. Honakook ditugu:
zein
zer

zeinahi
zernahi

zeingura

zergura

edozein
edozer

Adibide batzukjarriz:
(178) zer etxe da hau?
(179) zernahi gauza entzun behar izan genuen
(180) edozer gauza esango dizu horrek

Ohart gaitezen determinatzaile zehaztugabe hauek (anitzetan
galdetzaile diren hauek alegia), izena ezabatua dutela ere agertzen abal
zaizkigula:
(181) zer da hau?

Gramatika batzuetan, horregatik, izenordain madura sailkatuak izan
dira. Hala ere, ez dirudi izenordainak direnik, izena beti hartzen abal
baitute alboan:
(182) zer (gauza) da hau?

Sail honetan sailkatu izan da inoiz beste hitza ere.
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5. kapitulua:

ADJEKTIBO SINTAGMA: IZENONDOAK

5.0. Sarrera: adjektiboen sailkapena eta tokia
• Adjektiboa da izen sintagmaren arteko osagai nagusietak:o bat eta
bece zeregina izenari Iaguntza ematea da. zemolakoa den adieraziz:
(1) liburu handi bat erosi zuen
(2) lurrezko ontzi batean gorde zuen diroa
Remen, bistan da, handi adjektiboak liburua nolakoa den esaten digo
eta lurrezko adjektiboak ere antzeko zerbait egiten du: ontzia zerez egina
den, nolakoa den, azken batean, zehazten digo. Izenaren inguruan, eta
izenari nabarduraren bat erantsiz doazen elementu hauek dira,
horrenbestez, adjektiboak. Adibideek erakusten diguten moduan, bi mota
bereiziko ditugo adjektiboen sailean:
a) lzenondo deituko ditugo izenaren eskuineko partean jarri ohi
ditugun adjektiboak: handi, txiki, gizen, e.a. Rauexek dira hemen
aztertuko ditugunak.
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b) Izenlagun izango dira -ko eta -en atzizkien bidez osatuak diren
adjektiboak. Hauek, bistan denez, izenaren ezkerreko partean kokatzen
dira: u"ezko, etxeko, idazteko, gure, Mirenen, e.a.
Adjektiboak, nolanahi ere, ez dira izen sintagmaren harnean bakarrik
ageri. Geroago ikusiko dugun bezala, predikatu osagarrian ere ager
daitezke, subjektuaren funtzioan dagoen izen sintagma bati buruzko
nahiz perpauseko beste izen sintagma bati buruzko infonnazioa ematen
digutelarik orduan:
(3) liburu hori oso ede"a da
(4) gela zikin zikin utzi zuten
• Izenondoa izenaren eskuineko partean doa, adibideetan ikusi dugun
moduan. Hala ere, zenbait kasutan ezkerrean ere ikusiko dugu,
salbuespentzat jo behar direlarik kasu hauek. Hori gertatzen da, oro har,
jatorri izenkiekin (norbaiten edo zerbaiten jatorria adierazteko erabiltzen
ditugun adjektiboekin hain zuzen) eta -dun atzizkiaz osaturikoekin. Ber
eta beste elementuak ere leku berean agertzen dira batzuetan (ikus
geroago ematen ditugun azalpenak). Esan daiteke izenlagunaren
funtzioarekin agertzen direla orduan:
(5)
(6)

(l)

(8)
(9)
(10)

dirudJm neska
zarauztar lagunak
frantziar mutil horiek
frantses liburua
ber gizona
beste etxea

Izenondo hauek izenaren ezkerrean agertzen ahal baldin badira ere,
eskuinean berdin berdin ikusiko ditugu. Orduan dira benetako
izenondoak:
(11) neska diruduna
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(12) lagun zarauztarrak
(13) mutilfrantziar horiek
(14) liburufrantsesa

(15) gizon bera
Gaixo izenondoa, bestetik, izenaren ezkerrean aurki dezakegu
harridurazko perpausetan, batez ere ekialdean:
(16) gaixo bekataria!

Estilistika kontutzat har daiteke itzuli hau, mendebaleko idazleen
artean usuago ageri baita beste modu arrunt honetara:
(17) bekatari gaixoa!

Baina, ikusten denez, salbuespen argia da hori, izenondoek bestela
izenaren eskuinean joan behar baitute:
(18) *ekonomiko arazoak
(19) *politik:o alderdiak
Jakina, euskal langileria, euskal gizona eta horrelakoak zuzen dira
esanak, hor ez baitago adjektiborik, izen eIkartu bat baizik, lege zahar
bat jarraiki, 'r' jatorrizkoa '1' bihurtu delarik:
(20) euskalliburua
(21) galeperra

=
=

euskara+liburua
garieperm

Ez dakigu gaur eguo lege hau indarrean dagoen izen eIkartu berriak
sortzeko orduan. Euskal hitza erabiliz gero ez dago arazorik, baina
kontseilal hilera (kontseilari + bilera) agian gogortxoegi suerta
lekiguke. Dena dela, orain arte esandakoa kontuan hartzen baldin
badugu, berehala ohartuko gara gauza bat dela -zerbait baldin bada
behintzat- sozialista alderdia (= sozialisten alderdia) eta bestea alderdi
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sozialista (izena + adjektibo dugularik oraingoan). Oso ezaguna den
beste adibide bat jarriko dugu: batzar-agiria eta batzar agiria. Arrazoi
berberagatik, *ekonomiko arazoak (adjektibo + izen) gaitzetsi dugun
arren, ondokook zuzenak dira, hauetan bi izen eIkartu (izen + izen)
besterik ez baitugu:
(22) ekonomi arazoak
(23) gizarte laguntzak
(24) nazio hizkuntza
Izenlagunak, aldiz, izenaren ezkerrean jartzen ditugu, jakina den
bezala:

(25) lau hankako mahaia
(26) Nafarroako jaiak

(27) lurrezko ontzia
(28) M artinen alaba
Hauek guztiak, esan den modura, adjektibotzat jotzen ditugu, baina
adjektiboen barneko izenondoen multzoa osatzen dutenez, izenaren
ezkerrean jarriko dira. Inoiz, ordea, batez ere jatorria edo adierazten
dutelarik, eskuinean ere aurkituko ditugu:
(29) Noel Plazaburukoa
(30) Etxeberri Sarakoa
Kapitulu honetan, ordea, izenondoez bakarrik arduratuko gara.

5.1. Izenondoak izen sintagmaren barnean
5.1.1. lzenondo bat baino gehiago dugunean
• lzenondoek, lehen esan den moduan, izen sintagmaren osagaietako
bat osatzen dute, izenari halako ñabardura bat ematen diotela. Hala eta
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guztiz, hemen berehala arawak gertatzen zaizkigu. Zer gertatzen da izen
baten ondoan izenondo bat baino gehiago jarri nahi dugularik? Zer
ordenatan jartzen dira hauek? Lege zehatzik ez den arren, esan dezagun
zerbait honetaz.
• Egoera bat baino gehiago aurkitzen ahal da. Esate baterako, gerta
liteke izenondo horietalco batek 'nongotasuna' adieraztea eta besteak
beste ·zerbait. Kasu horretan ez da dudarik eta jatorri izenkia izenaren
aurretik jartzen ahal dugu (izenondo eta izenlagunaren artean
izenlagunaren aukera eginez, izenaren ezkerrean baitago):
(31) frantses liburu eder bat
• lzenondoak bestelekoak ditugunean (kolorea, neurria, adina, itxura,
e.a. adieraz dezaketen horietalcoak hain zuzen), badirudi hiztunak zein
hartzen duen garrantzizkoentzat huraxe jartzen duela izenaren ondoan.
Jakina, hau guztiz subjetiboa denez, hiztunak nahi duen modura
hurrenkeratuko ditu, aldian aldiko baldintzapenen azpian:
(32) herri txiki polita
(33) herri polit txikia
• Tamainua eta kolorea adierazten duten izenondoen artean, askotan
kolorea aipatzen da lehenik, nahiz ez beti (esan nahi baita lege hau ez
dela ezin hautsizkoa):
(34) kapela urdin zabala

• Luze-laburraren irizpidea ere erabil daiteke. Badirudi joera dugula
lehenik laburrena eta ondoren luzeena jartzekoa, lege aski orokor baten

arabera:
(35) ile argal horiska
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5.1.2. Izenondo elkartuak
Izenondo elkartuak, barneko egituran ageri duten osagaien kategoria
gramatikalaren arabera azpisailkatuko ditugu, izenen kasuan egin dugun
moduan. Horrela, hona segidan nolakoak bereizten ditugun.
• Zenbait izenondoren barnean izen+izenondo egitura aurldtuko dugu:
(36) gazte hori oso besozabala da
(37) haur musugorri hori siestatik jaiki berria da
(38) neska buruarina da benetan
Ikusten denez, izenondo eIkartu hauek, izenondo diren heinean, izen
baten eskuineko aldean azalduko zaizkigu, izen hau gizakia, pertsona,
adierazten dutenetakoa delarik gehienetan: aitona buruzuri, ume
muturzikin, e.a., hauek guztiak "burua zuria duen aitona" 000 "muturra
zikina duen umea" bezalatsu ulertzen ditugula. Horrela sorturiko
izenondoak izen berezi gisa ere agertzen ahal zaizkigu: Esnepel,
Moñoker, TxapeIokerrak, e.a. Izenondo hauek 10turik 000 marra baten
bidez bereziak idazten ahal dira: (neska) sudur-Iuze edo sudurIuze, (zezen)
adar-motz 000 adarmotz, (agure) buru-soil 000 burusoil, (mutiko) musugorri 000 musugorri, (marinel) odol-bero edo odolbero, (adiskide) eskuzabal edo eskuzabal, (esparru) angeIu-zuzen 000 angeluzuzen, (teilatu)
punta-zorrotz 000 puntazorrotz, e.a.
• Beste batzuetan, ordea, aditzoin+izenondoko segida aurkituko dugu
halako izenondo elkartu baten bame egituran. Normalean erraz
izenondoaz baliatzen gara eIkarketa egiteko orduan: hari etenerraza, gezur
sinesterraza, e.a.:
(39) hori bai asmatu duzun gezur sinesterraza!
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~ Izena + [aditzoin+garril hurrenkerak osa ditzake, hirugarrenik:,
izenondo eIkartuak: bihotz erdiragarri, neke aringarri, begi mingarri,
e.a.:

(40) ikuskizun hori begi mingarri izango zaio bati baino gehiagori
(41) hitz bihotz mingarriak esan zizkion
• Sail honetakoak dira egin berri moduko izenondoak. Hauek bereiz
idazten dira: amaitu berri, esan berri. hasi be"i, sartu berri, e.a. Hauekin
batera dugu ezkonberri ere, baina hau eta honen modukoak (beraz,
aditzoina dugu hemen, ez partizipioa) loturik idazten dira.
• Azkenik:, izenondo+izenondo egiturako eIkarketak aipatuko ditugu.
Normalean mai1a bereko izenondoak izaten dira eta, horregatik, izenekin
egin dugun bezala, izenondo kopulatibotzat jo daitezke (askotan kolore
izenondoak dira): txuri-urdin, gazi-geza, hori-beltz, e.a:
(42) aurten ere txuri-urdinak izan dira txapeldun
5.1.3. lzenondoakjuntaduran
Zenbait izen sintagmatan izen bat baino gehiago aurki daitezke,
juntagailu baten bidez koordinatuak eta lotuak. Halakoetan, izenondoa bi
izenekin loturik ageri den arren, singularrean joan daiteke, izen hori
abstraktoa denean:
(43) haren kezka eta haserre handia
Baina ez beti:
(44) arazo eta buruhauste larriak
!zena zenbakarria denean pluralean ikusik:o dugu:
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(45) laranja eta sagar ustelak

5.104. Partizipioa eta izenondoa
• Partizipioa, berez, aditz-adjektibo bat besterik ez da eta horregatik
gainerako adjektiboen jokabide berbera duo Lexikalizaturik dagoenean
izenondoeen tokian ikusiko dugu:
(46) haur ongi ikasiek ez dute horrelakorik esaten

Sarako plazan bada izkribu bat (ortografia egokitua da) honela
dioena:
(46) bere seme gudan hilei, Sarak.

Izenlagun gisa ere agertzen abal da:
(47) ongi ikasi haur batzuk etorri dira
Horrela esaten da ekialdean, mendebalean izenlagunaren marka
morfologikoa gaineratzea nahiago delarik:
(48) ongi ikasitako haur batzuk
Mendebalean, eta ekialdeko zenbait autoreren artean ere, tradizio
handia du honako honek ere:
(49) ongi ikasiriko haur batzuk
Partizipioa izenondo bezala jartzen dugunean, izena eta
mugatzailearen artean, bestelako izenondoen egitura bera erakutsiko digu
izen sintagmak:
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(50) pertsona nekatuaren itxura du Andonik
(51) pertsona onaren itxura du Andonik
Horregatik, hain zuzen, partizipioa izenondo den aldetik predikatu
gisa ere agertzen ahal da, dagokion izen sintagmarekin komunztadura
eginez:
(52) lagun hori nekatua da
(53) lagun horiek nekatuak dira
• Kontura gaitezen, dena dela, partizipioa predikatu osagarrian ageri
denean, beste bi esapidek ere izan dezaketela hor leku: nekaturik eta
nekatuta bezalakoen itxura hartzen duten esapideek. Zein dugu, orduan,
hiruren (nekatua, nekaturik, nekatuta) arteko desberdintasuna? Hitz
gutxitan esateko, lehenbizikoa izenondoa baldin bada, beste biak
aditzondoak dira eta, aditzondo diren aldetik, ez dute inolako aldaketa
morfologiko ez komunztadurarik onartzen. Adberbioak direnez, izen
sintagmatik kanpo agertzen zaizkigu, beste adberbioak agertzen diren
tokian alegia:
(54) lagun hori ongi dago
(55) lagun horiek ongi daude
(56) lagun hori nekaturik dago
(57) lagun horiek nekaturik daude
(58) lagun hori nekatuta dago
(59) lagun horiek nekatuta daude (*nekatutak)
Beraz, distribuzioaren aldetik hiru esapideak parean ikusiko ditugu
maila honetan (izenondoa predikatu osagarrian eta aditzondoak
aditzondoen tokian). Ikusita bezalako fonnek ikusi ondoan adierazi nahi
dute anitzetan (nahiz ez beti) eta ikusi eta itzuliaren balioa dute.
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Hala ere, izen sintagmara eraman nabi baldin baditugu, jakina da
izenondoak bakarrik, eta ez aditzondoak, aurki dezakeela lekua izen
sintagmaren barnean:
(60) pertsona nekatuaren itxura du horrek
(61) *pertsona nekatutaren itxura du horrek
(62) *langile zapalduJaren arazoak

Hor agertzekotan, aditzondoak -ko marka harto behar du, izenaren
loturak: segurtatuko dituenak, gainerako aditzondoekin gertatzen den
bezal bezala:
(63) zuk erositako autoa
(64) zuk erosiriko autoa

Horixe izango litzateke, hortaz, hiru esapideen artean dagoen
oinarrizko diferentzia: hirurak predikatu osagarrian ager daitezkeen arren,
bile bakarrik dute aditzondo kutsua, bestea izenondoa baita.
• Esan dezagun, azkenile, partizipioak batzuetan izen ere bihur
daitezkeela, eta ez bakarrik izenondo:
(65) aitonaren esanak dira horiek
(66) zure lanaren ekarria asId eskasa da

S.2. Izenondoa predikatu osagarrian
• Predikatu osagarria honela defini dezakegu: loturazko aditz baten
bidez perpausaren subjektuari (edo beste izen sintagma bati, objektuari,
esate baterak:o) lotua ageri den adjektibo sintagma nahiz izen sintagmak
osatzen du predikatu osagarria:
(67) liburu hori oso ederra da
(68) etxeak: oso garestiak dira
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(69) parlamentari hori Lehendakari izendatu dute
(70) Joxepa neskame joan zen
Azkeneko bietan, predikatu osagarrian dagoena ez da izenondoa,
baizik izen sintagma mugagabea. Izen sintagma honen zeregina da,
ikusten denez, beste sintagma bati buruz zerbait predikatzea.
• Predikatu osagarria adjektibo batek osatzen baldin badu, adjektibo
hau izenondoa nabiz izenlaguna izan daiteke:
(71) liburu horiek garestiak dira
(72) aldare hori zilarrezkoa da
• Predikatu osagarria eta izen sintagmaren arteko lotura aditz baten
bitartez egiten da eta anitzetan aditz honek agintzen du predikatu
osagarria bera mugatua ala mugagabea izanen den. Mugatzailea (beti
artikulua) noiz jarri behar den zehaztea gauza erraza ez den arren, badirudi
zenbait aditzekin bederen normalean predikatu osagarria mugatzailerik
gabe ageriko zaigula, batez ere predikatu hori izen batek edo izen
sintagma batek osatzen badu. Hori gertatzen da, adibidez, joan, egon,
bihurtu eta hartu aditzekin:
(73) ura ardo bihurtu zen
(74) Andoni irakasle dago'
(75) Pero artzain joan da
(76) semetzat hartu dute Koldo
• Lotura aditza izan baldin bada adjektibo sintagman normalean
artiku1uarekin mugatua izanen da, komunztadura eginez beti:
(77) aita ona da
(78) gurasoak onak dira
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Adjektibo sintagma partizipio batek osatzen ba1din badu,
ezinbestekoa da mugatzai1ea:
(79) libum hori ongi idatzia da
Rain zuzen ere, anitzetan, artikuluari esker markatzen dugu prOOikatu
osagarria:

(80) hit da
(81) bete da

"#
"#

hila da
beteada

Ondoko itzuli hauek ere (pasiboak eta antipasiboak deitu ohi zaie.
lkus 1. kapitu1ua) hemen sartu beharko genituzke:

(82) libum horiek aitonak erosiak dira
(83) ni herri diferente asko ikusia naiz
Alegia, aitonak erosiak lcateak, kasu batean eta herri diferente asko
ikusia hitz hurrenkerak, bestean, osatzen dute predikatu osagarria.
Oro har, 10tura aditza izan denean osagarri prOOikatiboa izen 000 izen
sintagma batek ere osa dezake:
(84) Andoni gure irakaslea da
Baina izen horrek zerbait orokorra adierazten badu, no1abaiteko
adjektibo madura edo, interpreta daitekeena, nahiz eta berez izena izan,
orduan zilegi da mugatzai1erik gabe ematea osagarri prOOikatibo hori:
(85) Andoni irakasle(a) da
(86) ni naiz lekuko, eta nerau epaile
(87) ez nekien bekatu ze1a
Beste batzuetan ere aurkitzen dira mugatzailerik gabeko izenondoak:
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(88) wriontsu zara?

Badira zenbait izenondo predikatu osagarrian bakarrik agertzen
zaizkigunak, inoiz ere ez sintagma baten barnean (gai, gauza, zilegi,
komeni, ados, e.a.), nahiz hauetako zenbait izentzat ere jo daitezkeen:
(89) ni ez naiz gai zuk diozuna ulertzeko
(90) ados ginen gure asmoetan
Zuzenago eta egokiago litzateke, agian, gai izan, gauza izan "aditzez"
mintzatzea.
lzenondo modura erabiltzen ditugu izen batzuk (be/dur, gose, egarri,
haserre, ahalke, bero, izerdi, lotsa, ikara, e.a.) zenbaitetan, esapide hauek
sortuz:
(91) nire txakurra gose zen (= goseak zegoen)
(92) haserre da gure mutila

Hauek ez dute mugalzailerik onartzen.
Zenbait kasutan adjektibo sintagma hori perpaus txertatu batí
dagokio. Hori gertatzen da on, hobe, zail, gaitz, harrigarri eta hauen
antzeko izenondoeí dagokien predikatu osagarriarekin. Hauetan forma
mugatuak ere erabiltzen dira, mugagabeko forma hauek hizkera
landuaren kutsua dutelarik:
(93) on da eskolatzea
(94) harrigarri da zein nekez ikasten duten batzuek

Esan bezala ona eta harrigarria ere esan daiteke hor.
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Izenondoak: malla adberbioren bat duenean eta batez ere -ago 000 -egi
hartzen duenean, joera handia dago mugatzailerik gabe jartzekoa, nahiz
hemen ere bietara, hau da, mugatzailearekin ala gabe, joan daitekeen:
(95)
(96)

etxe hau handia da, baina beste hura handiago(a)
etxe hori handiegi(a) da zuretzat

Superlatiboarekin, ordea, normalean mugatzailea behar dugu:
(97)

nik ikusi artzainetan zu zara ederrena

Hortaz, mugatu-mugagabe auzi honetan ez dirudi arau zehatzik eman
daitekeenik. Gehienez ere, joeraz hitz egin daiteke eta joera hauetan argi
dago, aipatu diren zenbait kasu kanpoan utziz gero, normalean izanekin
mugatzailea hartzen duela prOOikatu osagarriak. Izenlagunaz osaturiko
predikatu osagarrietan, zer esan ez, beharrezkoa da artikulua:
(98)

mahai hori zurezkoa da

• Lotura aditza, izan aditzaren ordez beste bat dugunean, errazago
aurkituko ditugu predikatu osagarri mugagabeak. Ez hori bakarrik:
lotura aditz horrek zenbat eta OOuki semantiko handiago izan, hainbat
errazago aurkituko dugu adjektiboa mugatzailerik gabe:
(99) Edurne dotore dabit
(100) Edurne dotore datorkigu gaur
Ohart gaitezen, gainera, azkeneko kasu horietan nekez atzematen
dugula dotore hori adjektibo ala adberbio den. Horrela, mugatzailea
agertzea edo ez, berriz ere ikusten dugu gauza bera ondoko adibideotan
(izan aditzak: mugatzailea behar duo Aldiz, bihurtu aditzak:, aditz hau
lotura aditza denean jakina, nahiago ditu sintagma mugagabeak):
(101) Hau ardoa da
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(102) Ura ardo bihurtu zuen
Dena dela, predikatu osagarria subjektua ez den izen sintagma bati
dagokionean, mugatzailea behar dugula dirudi:
(103) begiak ederrak dituzu

• Zenbait kasutan berez izenondo liratekeenak aditzondo funtzio
garbiarekin agertzen zaizkigu, batzuetan -ik partitibo-atzizkia hartzen
dutela eta besteetan, berriz, inolako atzizkirik gabe:
(104) Miren oso pozik dago gaur
(105) luze mintzatu zen
(106) zintzo jokatu duzu oraingoan

Hor, ikusten denez, "denbora luzean" mintzatu zela edo "modu
zintzoan" jokatu duela adierazi nahi dugu, edozein aditzondok beteko
lukeen funtzio berbera betetzen dutelarik oraingoan jatorrizko izenondo
hauek. Zer esanik ez, aditzondoen atzizkia erantsiz gero izenondoari, ez
da inolako zalantzarik gelditzen aditzondo baten aurrean gaudela
onartzeko:
(107) gogorki ongi bizi da
(108) luzaro mintzatu da

• Bada, izenondoen artean, aipamen berezia merezi duen bat: huts
izenondoa, hain zuzen. Eta aipagarria da gainerako izenondoek ez
bezalako ezaugarriak dituelako. Esan dezagun, hasteko, besteen toki
berean ager daitekeela, hau da, besteek duten distribuzio bera izan
dezakeela:
(109) kafe hutsa eskatu du
(110) kafe ona eskatu dugu
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Kontua da, ordea, beste izenondoak kalifIkatzeko ere erabiltzen ahal
dugula, beste malla adberbioekin gertatzen den gisan:
(111) on hutsa da neska hori
(112) oso ona da neska hori
Horrelako itzuliak adjektibo predikatiboekin erabiltzen ditugu,
superlatibo mota berezi bat sortuz horrela. Hori dela eta, ezingo dute
huts aditzondo honek kalifikaturiko izenondoek determinatzaile
zenbatzailerik onartu. Erkatu, bestela, ondoko bi adibideok:
(113) *neska on huts bat ezagutu dut
(114) *oso neska on bat ezagutzen dut
Esan dezagun, azkenik, huts dela aditz izeneko perpausek eraman
dezaketen ia izenondo bakarra (nabiz soil ere onartzen duten batzuetan):
(115) zu ikuste hutsak ikaragarrizko poza eman dit

• Predikatu osagarriaren barnean izenondoaren zenbait osagarri
agertzen abal dira, izenondoaren esanabia nolabaitere zehaztuz. Gainera,
zenbait izenondok beti nabi izaten du alboan osagarri bat gai,pare, e.a.
Osagarri hori perpaus osoa izan daiteke, aditz jokatu gabeko
perpausa, hain zuzen. Normalean -ko atzizkiarekin agertuko zaigu, baina
inesiboan eta instrumentalean ere joan daiteke:
(116) edozein lan egiteko trebe da gizon hori
(117) perretxiko guztiak ez dira jateko onak izaten
(118) libum hori ulertzen zail(a) da

Ez da nahitanabiezkoa perpausa izatea izenondoaren osagarria,
bestelako izen sintagma bat ere izan baitaiteke:
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(119) elizari hu.rbil dago Joxeren etxea
(120) diruz aberats baina osasunez behartsu

5.3. bera eta berdin
• Lehenago esan dugun moduan berau, berori eta bera normalean
determinatzaile gisa hartuak izan <lira (erakusle indartutzat alegia). Baina
badirudi gauzak ez direla hala. Esan dezagun, hasteko, hitz horietan bi
zati bereiz daitezkeela, biak elkarturik idazten ditugun arren: ber-au, berori, ber-a. Ongi ikusten da ber hori loturik ageri dela batzuetan lehen eta
bigarren graduko erakusleekin eta artikuluarekin bestetan. Eta
erabileraren aldetik bere autonomia duela (mugatua, hori bai) esan
daiteke. Nolanahi ere, hiztun askok bera delakoa osagai bakartzat hartzen
duenez (guztiz lexikalizaturik balego bezala), aipuak ere bera bezala
egingo ditugu, ez ber bakarrik kontuan hartuz.
Askotan bera (eta gauza bera esan liteke berau eta berori elementuez)
izenordaintzatjo daiteke, esan den moduan:
(121) dendariak esan du berak erosi duela
Izenordaina ez denean, berriz, honelako sintagmetan ageri da:
(122) etxe bera
(123) etxe ber bat
(124) adibide bertsua
Hor izenondotzat har daiteke. Ez da izenondo arrunta, baina
izenondoen tokian ageri da, izenaren eta mugatzailearen artean, betiere
beste izenondo guztien ondoren eta beti mugatzailea behar duela (herri
txiki berean bizi gara). Artikuluarekin, erakusleekin, b a t
zenbatzailearekin edo -tsu atzizkiarekin batera agertzen ahal da.
Gainerako edozein izenondorekin gertatzen den moduan, errepikaturik ere
eman dezakegu:
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(125) arubíde berbera
(126) adibíde txiki-txikia

Batzuetan ízenaren ezkerrean agertzen da, izenlaguntzat hartzen
delarik orduan:

(127) ber gízona
Aposizioan ere agertzen zaigu bera hori komunzkí:
(128) [Lehendakariak] [berak] esan du hori
Oso arruntak dítugu beste era honetako aposízioak ere:
(129) gízon horrek berak ekarri du
(130) neska koxkor honek berak egín dezake

Kasu horietan gizon horrek berorrek eta neska koxkor honek beronek
bezalakoak ere erabiltzen díra, batez ere errejístro ídatzían. Aposízíoan
ageri denean bi síntagma dítugu (horregatik hartzen du bakoítzak bere
kasu marka) eta horrenbestez bakoítzak bere bídea bar dezake:

(131) [horixe] [ber(ber)a] esan níon ník ere
(132) [hantxe] [berbertan] zerraldo jausí zen
Leku kasuetan (hots, -n,-ra, -tik kasu marka hartzen duten ízen
síntagmekín nabiz leku adberbíoekín) bera beste ízen síntagma batekín
oposízíoan doanean berean (berera, beretik) erabíltzen da ekíaldeko
euskalkíetan eta bertan (bertatik, bertara), berríz, mendebalekoetan.
Azkeneko hauek, gaínera, adítzondo gisa ere erabíltzen abal díra berak

bakarrik:
(133) han bertan bízí da
(134) bertan bízi da
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(135) han berean bizi da
(136) *berean bizi da
• Hiztun askok nahasi egiten dituzte bera eta berdin izendondoak.
Ikus dezagun zein den bien arteko aldea adibide hauek erabiliz:

(137) afaltzera joan nintzen soineko berarekin etorriko naiz gaur ere
(138) zure alabak eta nereak soineko berdinak dituzte
Argi dago bi adibide hauek egoera desberdinak erakusten dizkigutela:
lehenbizikoan soineko bakar batez ari gara, eta bigarrenean bi soineko
aipatzen ditugu. Rorrenbestez, bera elementuak izaki bat bakarraren
erreferentzia erakusten digu, aldez aurretik aipatu dugun zerbaitena
alegia. Aldiz, berdin izenondoa erabiltzeko bi gauza behar ditugu, biak
berdinak direlarik. Esan daiteke hiztun anitzen erabileran bigarren honek
hartu duela lehenbizikoaren lekua ere, horrelakoak maiz entzuten baitira:

(139) *kale berdinean bizi gara
Ez dirudi oso zuzen dagoenik hori: hain zuzen ere, kale bakar batez

ari bagara, hor bera behar dugu, eta ez berdin. Eta bi kale baldin badira,
berriz, eta biak berdinak, orduan berdin behar dugu, baina pluralean
(berdinetan). Ron dela eta, bi esanahi desberdin dute ondoko adibideok:
(plater hat)
(140) plater beretik jango dugu
(141) plater berdinetatik jango dugu (plater bi)
• Morfema hau erabiltzen dugu forma ldixetu batzuetan ere: halaber,
beraz (bi perpaus lotzeko hallo duen lokailu ilatiboa), berez (beste ezeren
laguntzarik gabe erabilia), norbera, e.a.
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5.4. Kategori aldaketak
• Euskarak erraztasun handia erakusten du oinarrian kategoria jakin
batean sailkatuko genukeen hitza, nolakoa den testuingurua, beste
kategoria batean agertzeko. Esanik dago batzuetan ez dakigula ongi
izenondo ala aditzondo baten aurrean gauden. Beste batzuetan, berriz,
gose, bero, hotz eta hauen antzeko hitzak izenondo nahiz izen izan
daitezke. Testuinguruak argituko du kontua aldi bakoitzean:
(142) Ur hotzak freskatu egiten du bat
(143) Hotzak garbituko gaitu
Ikustcn denez, batean izenondo eta izen bigarrenean. lzenondoak maíz
kara bihurtzen ditugu izen, batez ere joskera literarioan:
(144) Sagardoaren gozoa
(145) nekearen handia
• Badira, hala ere, alderantzizko prozesuak. Horrela, zenbait
esapidetan izenondo bihurturiko izenak aUI'kitzen dira:
(146) adin gara

Esapide hori erabiltzen dugu adin bera dugula adierazteko. Zemahi
gisaz, maizago aurkitzen dira metafora moduan erabilitako izenak
(hortaz, izenondo gisa ageri direnak):
(147) pertsona oi/oa
(148) pertsona zorria
(149) emazte zi/ar hori
Zenbait esapidetan bi izen aurki daitezke hurrenkeran, biak izenondo
bezala erabiliak:
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(ISO) deabru astoa!
Esapide hauek guztiak ahozko hizkeran errazago aurkitzen ditugu,
errejistro idatzian baino.

5.5. Izenondoaren mailakatzea
Gauza batzuk beste batzuekin konparatzen ditugunean fiabardurak
sartzeko aukera izaten dugu. Horrela, zerbait polita edo itsusia dela
baldin badakigu ere, beharrezkoa suertatzen zaigu sarritan politasun hori
nolakoa den zehaztea, oso polita, polit-polita, politena, e.a. dela
adieraziz. Honek esan nahi du izenondoak, horrela, huts hutsean eman
beharrean, mailakatuz ematen ditugula anitzetan. Eta hori izenondo
guztiekin (begibakar delakoarekin izan ezik) gerta daitekeen zerbait da.
Izenondoen mailakatzea marka fonetikoak, marka morfologikoak eta
maila adberbioak erabiliz egiten da.
5.5.1. Marka fonetikoak
. Marka fonetikoak, gehien batean, hizkera mintzatuari dagozkio eta
normalean ez dute lekurik testu idatzietan (non eta literaturako testu
batek hizkera bizia ahalik eta modu zuzenean isladatu nahi ez duen).
Hiru dira hemen erabiltzen ditugun markak.
Sarrítan f1abardura ezarri nahi dugun hitzaren tokian tokiko azentua
(azentua ez baita Euskal Herriko xokoetan guztietan berdina) aldarazten
dugu, aldi berean silabaren bokala luzatuz:
(1 51)jáaaato"a zen mutikoa

Beste batzuetan bustiduraz baliatzen gara, izenondoaren
kontsonanteak sabaikari bihurtuz:

(152) xoxoa da arras!
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Izenondoekin eztigarri gisa erabiltzen da bustidura, ikusten denez, eta
ez goi maila edo adierazteko. Dena den, euskalkien arabera, hitz
hauetako batzuek beren autonomia hartu dute palatalizatu ondoren eta
hiztunak ez ditu sentitzen beste hitzen forma bezala: anitzentzat, xuhur
ez da zuhur-en aldaera, zuzenean zekena adierazi nahi duen zerbait baizik.
Izenondoari halako pisu berezia eman nahi diogunean, kontsonanteak
ere nabarmentzen ditugu zenbaitetan:
(153) gizon harrrroa da gero!
Baliabide hauek guztiak beste batzuekin batera ematen ditugu,
nahastean, behin baino gehiagotan:
(154) goxo-goxoa
(155) biziki luxea
5.5.2. Marka morfologikoak
Morfologiari dagokionez, izenondoa mailakatzeko erabiltzen ditugun
bide nagusiak bi dira: atzizki jakin batzuk jartzea eta izenondoa
errepikatzea.
• Atzizki nagusiak hauexek dira: -sko, -xko, -ska, -xka.
(156) beransko
(157) gaztexko
(158) ilunska

(pixka bat berant)
(pixka bat gazteegia)
(pixka bat ilun)

Beste atzizki bat ere, -xe alegia, konparaziozkoetan erabiltzen da
gehienik, nahiz partizipio eta izenondoekin ere (azken hauekin gutxiago)
ez den arrotza:
(159) beste hau handixeago duzu

136

5. Ad;ektibo sintagma: Izenondoak

Goi maila adierazteko -tzar erabilv.en da (bizkaieraz eta gipuzkeraz
bereziki). Azkuek dioenez, gehienetan izenekin agertzen da, baina
izenondoekin ere joan daiteke: handitzar. Atzizki honek alderdi negatiboa
erakusten digu, antza.
Badira bestelako atzizkiak ere: -txo eta -to, adibidez:
(160) neskatila beltzarantxo bat ikusi genuen
Koloreekin -ats, -ail eta bezalakoak ikusten ahal dira (-tsu ere hor
dugu baina hau ez da literatur tradizioan gehiegi erabiltzen kolare
kontuekin):
(161) gorrats, gorrail,

• Izenondoa errepikatuz (euskarak beste kategorietako hitzekin ere
erabiltzen du baliabide hau) balio neutro hori aldaturik suertatzen da:
(162) polit-polita da etxe hori
(163) go"i-go"iak dira etxean ditugun loreak

Izenondoak adierazi duen kualitatea goren mailan jartzen dugu,
guztiz, txit, oso eta antzeko maila aditzondoez homitutako izenondoekin
egiten dugunean bezala.
Euskaltzaindiaren gomendioen arabera gorri-gorri bezalako
bikoiztapen indargarriak, lehen osagaia deklinabide atzizkirik gabe
dutenak alegia, marratxoarekin idatzi beharrekoak dira: (hitzaldi) luzeluzea, (egun) argi-argia, (euskaldun) garbi-garbia, (bazkari hau) arin-arina
(da), e.a.
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5.6. Izenondoa, maila aditzondoak eta konparazioak
Aipatu ditugun bide horien aldean, badirudi askoz ere usuago
erabiltzen ditugula bestelakoak, oraint.xe aipatuko ditugunak hain zuzen
ere. Horrexegatik jarri ditugu besteetatik bereiz. Benetako mailakatzea
hemen hasten dela esan daiteke.
5.6.1. Maila aditzondoak
• Goi maila adierazteko hainbat maila aditzondo erabiltzen dugu.
Hona hemen batzuk: oso, guztiz, biziki, txit, arrunt, arras, erabat,
zeharo, gogorki, itsuski, aunitz,franko, lar, sobera, e.a. Elementu
hauek izenondoaren ezkerraIdean kokatzen dira:
(166) neska hura oso polita da
(167) erabat aspertuak gaude
Gerta liteke, hala ere, maila aditzondo hauetako batzuk izen
sintagmaren barnean ere agertzea. Horrelakoetan, bi joera ditu hiztunak:
mailakatzailea izenaren eta izenondoaren artean jartzea edo izenaren
ezkerrean uztea, ondoko bi adibideetan ikusten den bezala:
(168) oso arazo larriak ditu aurten

(169) arazo oso larriak ditu aurten
Maila aditzondo hauek guztiek ez dute, ordea, zeharo banaketa bera,
baina euskalkien araberako erabilera desberdinagatik oso zaila gertatzen
da gauzak xeheki azaltzea (ikusi, hala nahi izanez gero EGLU-I libuman
ematen dicen azalpenak).

Asko-rekin gauzak ez daude hain argi. Lapurteraz aski-ren balioa
zuen (orain dela 200 urte arte), batzuetan izenondoaren eskuinaldean
jarriz eta ezkerrean, berriz, beste batzuetan. Gipuzkeraz eta bizkaieraz,
aldiz, gaur egun arte erabiltzen da literaturan:
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(170) bera baita bere baitan [eder askol
(171) berak dira bere baitan [asko klar eta ozen]
Gipuzkeraz goi maila adierazten du, mugatzailea ere behar duelarik
(ikus harridurazko esaldietan honetaz esan duguna):
(172) alai askoa zen gure mutila!

Onda eta ongi ere maila aditzondo gisan erabiliak izaten dira:
(173) onda gazterik hit zen gizarajoa!
(174) ongi tristea zen nobela hura!

• Nahikotasuna adierazteko honako elementu hauetaz balia gaitezke:
nahiko (000 nahikoa, biak aski berriak dira, orain dela ehun eta hogei bat
urtetik honakoak. Orobat nahiko gehixeago erabiltzen da, antza denez,
eta nahikoa sortaldekoa da batez ere), aski, dexente, samar, e.a. Gehienak
zenbatzaileak dira, ikusten denez, samar multzo honetan bereizten
delarik, hau ez baita zenbatzailea. Izenondoaren eskuinean jartzen dugu:
(175) lan zail samarra eman dizute
Maila aditzondo honen eta nahiko-ren esanahia ez da berdin berdina,
azkenekoa bestea baino positiboago dela baitirudi (erkatzen baditugu,
esaterako, "zer moduz egin duzu lo?" galderari eman lekizkiokeen bi
erantzunak: "nahiko ongi" eta "ongi samar", lehenbizikoa bestea baino
positiboagoa dela ohartzen gara).

Nahiko eta aski baliokideak dira, antza denez, eta izenondoaren
ezkerrean agertzen <lira:
(176) nahiko neska polita aurkitu du gure Joxek

(177) aski aberatsak dira Peruren gurasoak
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Dena dela, zenbait esapidetan aski eta asko aditzondoaren
eskuinaldean kokatzen ditugu, segur aski eta segur asko esapideetan
gertatzen den moduan.
• Ezezko predikazioetan ukapen osoa egiteko batere erabiltzen dugu:
(178) etxe hau ez da batere palita
5.6.2. Konparazioak
Orain arte ikusi ditugun adibide guztietan izenondoaren maila bere
horretan adierazten dugu, beste deusekin konparatu gabe. Rala ere,
konparazioak egiteak bide berriak urratzen ditu eta aukera eman beste
mota bateko mailakatzeak egiteko orduan. Remen, perpaus bakunaren
eremuan gabiltzanez gero, ez ditugu puntu larrienak baizik aipatuko.
Konparazioaren bidezko mailakatzea izenondoari zenbait atzizki berezi
erantsiz eskuratzen dugu.

• Superlatibo erlatiboa osatzeko, adibidez, -en atzizkia erabiltzen
dugu. Superlatibo honen bidez zerbaiten kualitate gorentasuna
azpimarratzen dugu, beti ere beste zerbaitekin konparatuz eta haren
alboan jarriz. Rorrenbestez, oso polita diogunean palitasunaren goi
maila adierazten dugun bezala, politena diogunean, zenbait gauza
elkarren artean konparatu ondoren bat nabarmentzen dela adierazi nahi
izaten dugu. Beraz, superlatiboa lortzeko aski dugu izenondoari -en
eranstea:
(179) handi
(180) erraz

-----> handien
-----> errazen

Izenondo guztiekin berdin gertatzen da. Badira, zemahi gisaz, bi
salbuespen. Atzizki hau asko zenbatzaileari ere erants dakioke eta honek
ez du askoen egiten, baizik gehien (esan dezagun, bide batez, gehien hau
erabiltzen dela ekialdean -batez ere zubereraz eta behenafarreraz,
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Leizarragak ere erabiltzen duen arren- nagusiena adierazteko: hau dut
seme gehiena. Biarnoko andre gehiena. Paueko korte gehiena. etxeko
gehiena. bertute gehienak. e.a.). Bestetik, on izenondoaren superlatiboak
onena eta hoberena dira: bigarren hau ekialdekoa eta Nafarroakoa da, gero
beste euskalkietara hedatu dena XIX. mendearen hasieratik. Onena,
ostera, ez da Bizkaia eta Gipuzkoatik atera.
Ikusten den moduan, -en atzizkia hartzen duten izenondoek
mugatzailea eskatzen dute normalean. Esan dezagun, bide batez, hurrena,
lehena, aurrena, azkena, e.a. ere, formaz eta jatorriz, superlatibo mota
honetakoak diratekeela
Gainerako izenondoak bezalaxe, superlatibo erlatiboan jartzen
ditugun izenondoak izen batekin agertzen dira. Izena absolutiboan nahiz
partitiboan agertzen da orduan:
(181) liburu politena erosi dute
(182) mutil galantenak egingo du hori
(183) libururik politena erosi dute
(184) mutilik galantenak egingo du hori
Badirudi horrelako kasuetan "liburuen arteko" 000 "mutilen multzoen
arteko" politena eta galantena nabarmendu nabi ditugula. Multzo batean
egiten den aukera seinalatu nabi delarik, hara zein den bideetako bat
(horregatik deitzen dugu erlatibo, multzo bati buruz ari baikara).
Ez da hau, ordea, bide bakarra:

(185) liburuetan politena
(186) liburuetatik politena
(187) liburuetarik politena

141

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

Adibideetan ikusi denez, dena dela, ez da beharrezkoa inolako kasu
markarik ezartzea izenari eta absolutiboan OOerki aski ager daiteke. Esan
dezagun, gainera, ahaide izenekin ez dela partitiborik erabiltzen:
(188) seme zaharrena soldadu joan zaie
Superlatibo hau beti positiboa da eta baiezkorra. Alegia, normalean
"neska politena" -ren ondoan ez dugu "neska gutxien politena" edo
halako zerbait. Horrelakoetan, polit-en antonimorajo behar izaten dugu:
"neska itsusiena". Hala ere, zientziaren zenbait alorretan badirudi
beroena-ren parean gutxienik beroa 000 horrelako itzuliren baten beharra
sentitzen dela, azkeneko hori agian ez baita, erregistro berezi batean,
hotzena-ren pareko. Herriko hizkeran ere entzuten dira noizbehinka
halakoak: "txuleta hau duzu gutxien egina" (baina hemen egina aditza
dateke).
Esan dezagun, azkenik, -en formako superlatiboa agertzen zaigula
zenbait esapidetan:

(189) ahalik eta sagarrik handiena hartu
(190) ahalbait arinen etor zaite
• Izenondo konparatiboak, ostera, -ago atzizkiaren bidez egiten
ditugu. Kasu honetan, bi elementu jartzen ditugu erlazioan, bat besteari
baino maila goragokoa emanez. Orduan, izenondo hori konparatibotzat
hartzen dugu:
(191) etxe hau beste hura baino ederragoa da
Edozein izenondok har dezak~ -ago atzizkia konparatibo bihurtuz:
(192) handi
(193) gorri
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Lehen ikusi dugun moduan, asko zenbatzailea eta on izenondoa
salbuespentzat jo behar ditugu, batek gehiago (edo haboro NB eta
Zubereraz) eta besteak hobe, egiten baitute.
Gaizki aditzondoak ere gaizkiago egiten du (eta okerrago ere). Atzizki
hau hartzen duen izenondoak mugatzailea ere hartzen du normalean,
baina predikatu osagarria denean mugatzaile hori aukerazko bihurtzen da,
ondoko adibideetan ikusten den moduan (ikus hemen predikatu
osagarriaz esan duguna):
(194) etxe handiagoa behar dut
(195) etxe hori handiago(a) da

Atzizki hau konparatiboa denez gero, -ago hartzen duen izenondoa
beste zerbaitekin konparatuko dugu. Beste zerbait hori isilean egon
daiteke, testuinguruak aski informazio ematen baldin badigu:
(196) oso ongi bizi naiz, baina etxe handiagoa nahi nuke
Beste batzuetan, ordea, agerian utzi nahi izaten dugu. Kasu honetan
baino erantsi behar zaio beste elementu horri (izen sintagma normalean):
(197) [omin dudan etxea] baino handiagoa nahi nuke
(198) herri hori [gure txerritegia] baino zikinagoa da
Egiten dugun konparazio honek, hala ere, mailak har ditzake.
Horrela, batzuetan ez da aski izaten "A baino handiagoa dela B" esatea
eta zenbat handiago den zehaztu nahi izaten dugu. Diferentzia neurtzeko
orduan askoz eta anitzez bezalako instrumentalez baliatzen gara. Zenbait
maila aditzondo ere erabiltzen dugu (biziki, dexente, aise,piska bat,
e.a.):
(199) zu baino biziki handiagoa da
(200) zure autoa nirea baino apur bat luzeagoa da
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Era berean gertatzen da denbora eta kantitatea adierazten duten
aditzondoekin ere:
(201) bi ordu beranduago etorri ren
(202) bi kilo gehiago erosi beharra izan zuen

Diferentzia zenbaterainokoa den aditzera emateko ere instrumentala
erabiltzen da zenbait euskalkitan gaur egungo hizkeran:
(203) buruaz handiago ren Edume senarra baino

Badira zenbait esapide -agodun sintagma eskatzen dutenak. Hauen
artean aipagarrienak hauexek ditugu: gero eta...-ago; geroago eta...-ago;

beti eta...-ago; zenbat (eta) ...-ago, hainbat (eta) ...-ago; zenbat (eta) ...ago, orduan (eta) ...-ago; zenbatenaz...-ago, hanbatenaz... ; zein baino
zein...-ago; ezinago izenondoa; izenondoa (nahiz aditzondoa) + baino
izenondoa (aditzondoa) + ago; are ...-ago, e.a. Eta hona hemen orain
adibide batzuk:

(204) gero eta palitago da nobela hau
(205) geroago eta diru gehiago jokatzen duzu
(206) geroago eta libum zailagoak idazten omen ditu
(207) zenbat (eta) zaharrago, hainbat (eta) petralago
(208) zenbat (eta) beranduago etorri, gero (eta) okerrago zuretzat

(209) zaharrago eta txarrago
(210) zenbatenaz gosea handiago, hanbatenaz janaria gozoago
(211) aldian baino aldian gaiztoago iruditzen zait gizon hori

(212) neska horiek zein baino zein ederragoak dituzu
(213) ezinago ederra ren paraje hura
(214) nobela ezin zailagoa idatzi du
(215) palita baino palitagoa zen neska hura
(216) urruti baino urrutiago joan ren ontzia
(217) hamaikak laurden gutxiagotan etorri zen
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(218) etxe hori beste hura baino handiago da, baina eliza are
handiagoa
Esan dezagun hemen ez direla nahasi behar hobeto (edo hobeki) eta
hobe. Azk:eneko hau izenondoa da, on izenondoari dagokion
konparaziozk:o forma. Baina ongi edo ondo aditzondoei dagokien
konparaziozk:o forma hobeki edo hobeto ditugu. Hortaz, nofa galderari
aditzondoaren bidez erantzungo diogu:
(219) hori hobeto esanda dago (eta ez *hobe)
(220) hobeto esan (eta ez *hobe esan)
Alderantziz, izenondoa konparatuz gero honako hau dugu:
(221) pilota hau bestea baino hobea da (ez hobeagoa)
Bestetik, esan dezagun mtzño OOt are maila aditzondoa agertzen den
egiturez. Hau erabiltzen da izenondoa, gradu positiboan, konparazio
bumari badagokiola aurretik esan edo, bederen, ezaguntzat ematen

denean:
(222) Itziar zaharra da. Mikel, berriz, are zaharragoa
Egitura bera erabil daiteke izenondoa konparazio buruari erabat
dagokiona izan zein izan ez, hirugarren batí baino gehiago bederen
badagokionean:
(223) Mikel Itziar baino zaharragoa da. Andoni are zaharragoa
Egitura hauek, ikusten denez, konparatibo enfatikoak dira eta, hortaz,
oinarri jakin bat behar dute konparazio buman, handik "are gorago"
jotzeko. Askotan, oraindik eta oraino ere erabil daitezke kasu hauetan
(hauek, are ez bezala, lckuz alda daitczke ordea perpausaren barnean:
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(224) Mikel Itziar baino zaharragoa da. Andoni, zaharragoa oraindik
Batzuetan izenondoa isildua dago, konparaketaren elementuak
adierazten baitu. Orduan -ago atzizkia are-ri berari eransten zaio:
(225) haurrak baino areago zarete
Haurrak baino haurragoak zaretela adierazi nahi dugu hor, bistan
denez. Bide beretik, baino-ri ere lotzen ahal diogu -ago atzizkia,
izenondoa edo dena delakoa isilik utziz:
(226) ni bainoago den bat behar litzateke
Esan dezagun, bukatzeko, -ago atzizkia -tzendun aditz osagaiari ere
eransten ahal diogula:
(227) desiratzenago du
(228) ikastenago dute
Era herean, nam-ren parean ditugu namago eta nahien ere.
• Izenondoari -egi atzizkia atxikitzen diogunean, gehiegizko maila •
adierazten dugu. Edozein izenondok har dezake -egi atzizkia:
(229) handi
(230) txukun

---->
---->

handiegi
txukunegi

Salbuespena asko-ren kasuan gertatzen da: gemegi, larregi edo sobera
egiten baititugu elkarren parean, euskalkien arabera:
(231) jantzi hau ederregia da zuretzat
(232) sobera jan duzue eguerdian
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Sarritan -egidun izenondoek -tzeko fonnako osagarri OOt hartzen dute:
(233) garestiegia da besterik gabe erosteko
Predikatu osagarrian ez da, nolanahi ere, hain beharrezko izaten
artikulua jartzea:
(234) berritsuegi da langile ona izateko

Bizkaieraz larregi erabiltzen da gehiegi-ren ordez eta lar bera ere
mailakatzaile gisa (-egi-ren esanahia duela,jakina):
(235) diru larregi irabazten du
(236) etxe lar handia erosi zuen
Ekialdeko euskaIkietan, astera, sobera da erabiltzen dena:
(237) etxe hori sobera handia da
5.6.3. Berdintasunezko konparazioa
Berdintasunezko konparaketa perpaus elkartuen bidez egiten dugu,
perpaus hauek nolabait laburtuak agertzen zaizkigun arren. Berdintasuna
honela adierazten dugu:
(238) Erronkari Baztan bezain ederra da
Ikusten denez, izenondoaren maila neutroa da, mailakatzailerik gabe
emana, alegia. Baina oraingoan bi elementu edo bi izen sintagma ditugu
konparatzen eta izenondoaren aurrean konparaburua den izen sintagmari
bezain ezartzen diogu. Nonnalean, predikatu osagarrian jartzen ditugu era
honetako egiturak:

147

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

(239) telebista hau [beste hori bezain garestia] da
Baina izen sintagmaren barnean ere ager dakizkiguke:
(240) [zu bezain neska polit gutxi] dira herri honetan
Konparatzen jartzen ditugun elementuetako bat askotan isilean
geratzen da, testuinguruak 000 identifikatzen baitu. Horrelakoetan honen,
horren eta hain mailakatzaileak ezartzen ditugu (nahiz praktikan,
azkenekoak beste biak baztertzen dituen anitzetan):

(241 )hain OOerra bada, eros ezazu

5.7. Mailakatzea eta determinazioa
Izen sintagmaren baten barnean aurkitzen den izenondoak maila
aditzondoren bat baldin badarama edo, eskuarki, maila adierazteko
erabiltzen ditugun itzuli horietakoren bat baldin badarama, oso kontuan
hartzekoak dira zenbait debeku eta traba.
• Izen sintagmak normalean hartzen aba! duen determinatzailea -a
(000 -aJe, pluralean) dugu:
(242) oso gizon petrala
• Honelako izen sintagmek nekez onartzen dituzte zenbatzaileak:

(243) *oso neska polit bat etorri zitzaigun
(244) *neska oso polit asko ikusi genituen hondartzan
Ez da dudarik horrelakoetan askoz ere egokiago gertatzen direla
adibide horiek -a mugatzailea jarriz. Zenbatzailearen beharrean izanez
gero, izen sintagma zatika daiteke, bi zatiak aposizioan utziz
("aposizioaren" kontu hau eztabaidagarria izan daiteke, zemahi gisaz,
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sintagma hauek deldinabideko kasu markak hartzen dituztenean.
Aposizio murrizgarria de1a dirudi. Dena de1a, hemen kasurik
azpimarragarrienak bakarrik aipatuko ditugu):
(245) neska bat etorri zitzaigun, oso po1ita
(246) neska asko, oso politak, ikusi genituen hondartzan
• Era berean artiku1uarekin hobeki mugatuko ditugu izen sintagma
hauek, erakus1eekin baino:
(247) liburutegian zen libururik handiena

<* handien hura) hartu zuen

Hala ere, izena isi1ean utziz gero, erakus1ea jartzen dugu, orduan ez
dugu1arik beharrezkoa aposizioa erabi1tzea, nahiz bide hau beti dagoen
zabalik:
(248) mesedez, han dagoen handien hura bar ezazu
Bestelako mailakatzaileak erabili nahi baditugu, argiago suertatzen da
ezintasun hau:
(249) ?biziki liburu interesgarri hau gomendatzen dizut

S.S. Harridura perpausak eta izenondoak
Lehen esana dago ondo eta asko aditzondoak izenondoekin batean
erabiltzen ditugula, harridura adierazten dugularik hala:
(250) ondo zapalduak bizi ginen orduan!

Izenondoak oso normalak dira harridurazko esapideetan eta askotan
zein, zer, nolako 000 zelako bezalako ga1detzai1eekin agertzen zaizkigu:
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(251) zein polita den itsasoa!
Hor ikusten abal dugunez, galdetzaileak mailakatu egiten du nolabait
eee izenondoa, "itsasoa oso palita da" edo ha1ak.o zerbait esango bagenu
bezala. Zer nahiz zein galdetzaileek izenondoaren maila adierazten dute
eta aditzari zehar galderaren -en atzizkia erantsi behac zaio. Ze bakarrik
ere erabiltzen da batez ere abozko hizkeran:

(252) ze palita den itsasoa!
(253) ze ordu da?
Zer horrek, honenbestez, hiru balio bereganatzen dituela dirudi:
galdetzailearena ("zer ordu da?" bezalakoetan duguna); mailak.atzailearena
("zer polita den zerua!") eta izenondoekin izan beharrean izen
sintagmetan erabiltzen dugunarena ("zer etxeak egin dituzten hemen").
Azkeneko honek, jakina, nola/w-ren balioa duo Egiazko galdetzailea ez
denez, izen sintagma mugaturik eskatzen duo
Ez dezagun abantz harridurazko perpaus hauetan gaixo izenondoa
lekuz kanpa ematen dela Ekialdean (bereziki):
(254) gaixo umea!

Beste batzuetan ze horren ordez bestelako osagaiak ere aurkitzen
ditugu:

(255) bai palita dela itsasoa!
(256) horixe edeera zuk egin duzuna!
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6. kapitulua:

ADJEKTIBO SINTAGMA: IZENLAGUNAK

6.0. Sarrera
• Izenlagunak dira izen sintagmaren muina den izenari laguntzeko
erabiltzen ditugun bigarren mota osatzen duten adjektiboak. Adjektibo
hauek -en 000 -ko kasu markak dituzte eta izenaren ezkerreko partean
paratzen ditugu:
(1) herriko jaiak
(2) Koldoren etxea
Ikusten denez, kasu markak erabiltzen ditugu hemen, baina
adizlagunen kasuan ez bezala, oraingo honetan kasu marka honek bi izen
jartzen ditu harremanetan 000, hobeki esan, izen bat beste batekin Iotzen
du atzizki horien bidez. Adizlagunen kasuan, ordea, izen sintagmak
hartzen duen atzizkiak izen sintagma horren eta aditzaren arteko erlazioak
segurtatzen ditu:
(3)

[Koldoren etxea] ederra da
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(4)

Miren [senarrarekin dator]

Izenlagunak sortzeko erabiltzen ditugun atzizki horien artean dauden
desberdintasunak argitzea ez da gauza erraza izaten batzuetan eta ez dugu
aise bereziko zein den erabili behar duguna 31di bakoitzean:

(5)
(6)
(l)
(8)
(9)
(10)
(11
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

etxeko teilatua
etxearen teilatua
Euskaltzaindiaren bilkura
Eusk31tzaindiko bilkura
Eusk31 Rerriaren historia
Eusk31 Rerriko historia
familiaren burua
familiako buma
aIkatetzaren bandua
aIkatetzako bandua
Estatuaren Kontseilua
Estatuko Kontseilua
Elizako Gurasoak
Elizaren Gurasoak (batzuen ustez "Elizaren guraso" bakarra
Jesukristo da)
hirugarren artikuluaren 5. zenbakiaren bigarren paragrafoa
hirugarren artikuluko 5. zenbakiko bigarren paragrafoa

Ronek baduke zerikusia munduaz jendeak egiten duen
kontzeptualizazioarekin. Rorrela, entitate bat biziduntzat edo hartzen
bada (bizidunek -zentzurik zabalenean, jakina- -en besterik ez dute
onartzen), badirudi halako parafrasiak egin litezkeela (nahiz eta kontuak
ez dauden hemen batere argi eta parafrasi hauek ezin diren beti egin):
Euskal Rerriak duen historia oso ezaguna da (= Euskal
Rerriaren historia oso ezaguna da)
(22) Euskal Rerrian gertatu den historia oso ezaguna da (= Euskal
Rerriko historia oso ezaguna da)

(21)
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(23) Euskaltzaindiak egin duen bilkura emankorra izan da (=
Euskaltzaindiaren bilkura emankorra izan da)
(24) Euskaltzaindian egin den bilkura emankorra izan da (=
Euskaltzaindiko bilkura emankorra izan da)
Aukeran, naturalagotzat hartzen da bat bestea baino:
(25) Bizkaiko hiriburua
(26) Unibertsitateko Erretorea
(27) herriko alkatea
(28) Historiako Fakultatea
(29) Elizako mandarnenduak (Elizaren mandamenduak ere ageri da,
baina ez du horrenbesteko maiztasunik)
(30) penitentziako sakramentua (literaturan ez da agertzen penitentziaren sakramenduak bezalakorik)
(31) etxeko nagusia
(32) etxeko gizona
(33)etxearenjabea
Zenbaitetan zalantza handiak gertatzen dira -ko edo -en jarri ala ez
(batzuetan biak erabil daitezke, bestetan bat aukeratu behar da), batez ere
hizkuntzaren erabilerak premia berriak sortzen dituenean:
(34) euskarako irakaslea
(35) euskararen irakaslea
(36) euskarazko irakaslea
(37) euskara irakaslea
(38) euskal irakaslea
(39) Historiako Fakultatea
(40) Historia Fakultatea
(41) Donostia-Gipuzkoako Kutxa
(42) Donostia-Gipuzkoa Kutxa
(43) Unamunoren Plaza
(44) Unamuno Plaza
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(45) Santa Maria eliza
(46) Santa Mariako eliza
(47) Santa Mariaren eliza
Hor zalantzak sortzen dira: hizkuntzaren senak Unamunoren Plaza
edo halako zerbait eskatuko lukeen arren (ez da esaten *Koldo etxea),
egia da halakoetan erregistro berri bat sortzen ari dela eta horrek ere bere
baldintzak jartzen dituela hizkuntzaren erabileran. Azkeneko adibideetan,
berriz, badirudi Santa Mariako eliza eta halakoek tokia adierazten dutela
batez ere (nahiz ez den gauza bera, Garaziko herria. Pasaiako herria eta
halakoak esaten ditugun bezalatsu). Hala ere, ezin da hor euskara
urrunegi joan eta adjektibo bat jarri bezain !aster, atzizkiaren beharra du
hizkuntzak:
(48) Felipe Ederraren Plaza
(49) *Felipe Ederra Plaza
(50) Bavierako Luisen Etorbidea
(51) *Bavierako Luis Etorbidea
Zenbaitetan, -ko 000 -en hautatzen den, esanahia aldatu egiten da:

(52) Elizaren isiltasuna ez da elizako isiltasuna
Elizako isiltasuna litzateke "elizan izaten den isiltasuna" eta elizaren
isiltasuna, ostera, "elizak, erakunde bezala, duen isiltasuna".
Beste honetan ere argi ikusten da desberdintasuna Gakina, -ko hori ez
da goikoak bezalakoa --horietako gchienek lekua adierazten dute eta
adizlagunaren (normalean inesiboaren) gainean eraikitzen dira-- baina
ondoan datorrcnak, ordea, "izena+izcnondo" hartzen du oinarri):
(53) birtute handiko predikaria
(54) birtute handien predikaria
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Oro har, badirudi -ko horrek azpian adizlagun bat duela gehienetan
edo izen sintagmaren burua den izenaren nolabaiteko kualitatea
adierazten (oinarria, hala ere, "izena", "izena+izenondo" eta "zenbatzailea
+ izena + (izenondoa)" izan daiteke: itxurako. neurri gaitzeko. lau
librako). Beste atzizkiak, -en-ek alegia, beste era bateko erlazioa
adierazten du: egilea-ekintza (gizonaren lana), objektua-ekintza (etxearen
erosketa), partea-osoa (liburuaren azala) , jabegoa (aitaren etxea), e.a.
Hortaz, faktore semantikoak kontuan hartzekoak dira oso (bizidun /
bizigabe; pertsona / ez pertsona):
(55) *gizoneko et.xea
(56) herriko plaza (= herrian dagoen plaza)
(57) Herriaren Plaza (= herriak duen plaza, herria identifIkatzen duena
000: Herriko plazak bost dira, baina hauxe da Herriaren Plaza)
(58) herriaren izena (Orereta da gure he"iaren izena / *herriko izena)

• Izenlagunen artean sartu behar dira, halaber, jatorri izenkiek (-dun
eta -tar), baldin izenaren ezkerrean jartzen baditugu (jakina denez, ez da
hau egitea beharrezkoa):
(59) dirudun mutila
(60) frantses hizlariak
(61) gasteiztar idazleak

Badirudi dirudun mutila bezalako itzuliak ez zirela gehiegi erabiltzen
Azkuek bere lanak egin zituen arte. Aldiz,frantses hizlaria bezalakoak
oso hedatuak izan dira literatur tradizioan bai ekialdean bai mendebalean.
Mitxelenak ere sistematikoki izenaren aurrean jartzen ditu halakoak.
Estatu frantziarra eta tankera honetako esaldiak batez ere
komunikabideen joeragatik zabaldu dira azken urteotan.
Ordinalak ere izenlagunak dira (hauek, normalean -ko eta -en hartzen
dute gainera):
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(62) bigarren korrikalaria
(63) azkeneko atea
Remen proposatuko dugun sailkapenaren arabera, beste ere
izenlaguntzat hartuko dugu, beti ere izenlagunak ageri diren toki berean
ikusiko dugulako:
(64) beste etxea
(65) horko etxea

6.1. Jabego genitiboa (-en)
6.1.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatua sing.:
3) Mugatu plur.:

-(r)en
-aren
-en

Genitibo honen kasu-marka -en dugu eta hori eransten zaio zuzenean

deklinagaiari:
(66) zenbat lagunen etxea da hau?
Bokalez bukatzen bada r hartzen du:
(67) zenbat adiskideren etxea da hori?
Mugatzailea hartuz gero, -aren (sing.) eta -en (pI.) egiten du:
(68) gure lagunaren urtebetetzea da gaur
(69) gure adiskideen etxeak dira hauek
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6.1.2. Funtzioa
Esan bezala, lcasu marica hau (edo dena delako hau) hartzen duten
izenkiak izenlagun bihurtzen zaizkigu eta, horrenbestez, izen sintagma
baten egituraren harnean ageri dira:
(70) [Fernandoren oinetakoak] berriak dira

Genitiboak izena laguntzen du eta izen horri halako zehaztasun bat
000 emateko balio izaten du, beste adjektiboekin gertatzen zaigun modu
berean:
(71) [zapata polit horiek] handiegi dituzu
Batzuetan izena isildurik eman dezakegu, testuingurutik
identifikatzen dugula orduan:
(72) Fernandorenak berriak <lira. Nireak, berriz, zaharrak

Bestetik, izenlaguna bera izenki ez ezik perpaus osoa ere izan
daiteke:
(73) [ho"ek duen abilezia] ikaragarria da

Perpaus bakunaz ari garenez gero, ez ditugu hemen aztertuko tankera
honetako perpausak.
6.1.3. Erabilera
• Adibide hauetan guztietan ikusi den moduan, joera nagusia
izenlaguna izenaren ezkerrean jartzekoa da. Hala ere, badaude kasu
mugatu batzuk eskuinaldean ere onartzen dutenak (kasu honetan
mugatzailea erantsi behar zaio derrigorrez izenlagunari):
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(74) gure Pero / Peru gurea
• Izenlagunak, izenondoak bezala, predikatu osagarrian ager daitezke
(orduan ere mugatzaileajarri behar delarik normalean):

(75) kantu hau [Benito Lertxundirena] da
• Eman diogun izenak berak ongi adierazten duen moduan jabegoa
000 OOutea adierazteko erabiltzen dugu -en atzizkia. Horrenbestez, aitaren
etxea "aitak duen etxea" bezala itzultzen dugu eta gure dirua "guk dugun
dirua" bezala. Hala ere, ondoko adibideotan ikusten den moduan, jabegoa
adierazteaz gain bestelako erlazioak ere uzten ditu agerian: haren burua,
Mikelen heriotza, zure lagun minaren aita, mi/a pezetaren ardoa, e.a.
Zemahi gisaz, badirudi aski argi dagoela jabegoa adierazteko modu
erabilienetako bat dela. Hori ikusten da dendak eta halakoak jabearen
izenarekin izendatzen ditugunean, adibidez: Etxeberriaren arraindegia.
Berdin, norbaiten etxea aipatu nahi denean ere: Patxirenera joan gara
gaur.

• Zenbait hizkuntza esapidetan elipsia egiten dugu:

(76) gurean ("gure etxean" esan nahi dugula)
(77) ez egin astoarena!
(78) bcti tontoarena egiten
(79) zureak egin du!
Badira beste hainbat eta hainbat esapide ere:
(80) pozaren pozez
(81) handiaren handiaz
(82) hondarraren hondarrean
(83) bumaren bum
(84) haren poza!

158

6.

Adjektibo sintagma:

lzenlagunak

• Posposizio askok kasu hau eskatzen du:
(85) denon aurrean
(86) eskutitz honen bitartez
(87) libum batzuen arabera
(88) euskara batuaren alde

Posposizio batzuetan, hala ere, -en atzizkia ken daiteke. Hori
gertatzen da aurre, atze, gain, azpi, barne, ondo, alde eta hauen kideekin
eraturiko posposizioetan, izena bizigabea denean eta izenondorik gabe
ageri direnean:
(89) etxe aurrean
(90) *Koldo aurrean
(91) *etxe handi ondoan

Arazoa izenlagunetan sor daiteke:
(92) kalearen buman dagoen zubiaren azpian
(93) kalearen buman dagoen zubi azpian

Mendebaleko ohitura gehienbat lehenengoaren aldera makurtzen bada
ere, Leizarragak Populu guzien begitarte aitzinean edo hire jujamendu
aitzinean bezalakoak ere erabiltzen ditu.
• Marka hau agertzen da beste kasu batzuen morfologian ere:
haurrarengatik, adiskideentzat, gizonarengan, gizonaren baitan, zuregana,
Andonirengandik, e.a.
• Hitz eta esakera batzuek jabego genitibo hau eskatzen dute
osagarrian (be/dur, lotsa, ahalke, zain, beha, mende, bila, e.a.):
(94) irakaslearen beldur zara
(95) zure zain gaude
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(96) Mikelen bila gatoz
• Ekintza baten egilea adierazten duten izenek, jabego genitiboan
doan osagarria har dezakete, ekintzaren objektua aipatuz horrela:
(97) liburu hauen egilea Jon da

(98) Autoen saltzaileak kexu dabiltza azken aldiotan
Jakina, objektu hori zentzu orokorrean hartzen baldin bada, oinarri
fonna soil soilik erabil daiteke:
(99) liburu egilea da Jon
(100) Miren auto saltzaile bihurtu zaigu

• Ekintza bat adierazten duten izenek, kasu honetan dagoen osagarria
hartzen dutenean, ekintzaren egilea adierazten dute batzuetan:
(101) Andoniren sarrera
(102) Andoniren sinesmena

Ikusten den bezala, Andoni da sartzen dena eta Andonik sinesten du
zerbait.
Beste batzuetan, berriz, egilearen ordez objektua ere adieraz dezake,
ondoko adibide honetan bezala (bi irakurketa ditu eta horietako batean,
Andoni norbaitek hil du):
(103) Andoniren hilketa

• Aditz izenaren objektua absolutiboan ematen da nonnalean, baina
zenbait euskalkitan genitiboan ere aurkitzen da (aditz izenarekin bakarrik
gertatzen da hau, aditz jokatuarekin beti ere absolutiboa behar baitugu):
(104) gauza ederra da euskara ikastea
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(105) diamante bat saltzera etorri da

(106) gauza ederra da euskararen ikastea
(107) diamante baten saltzera etorri da
(108) "joan naiteke maitearen ikustera" (herri kanta)
Objektuak zentzu orokorra eta mugagabea duenean, oinarri forma
bakar bakarrik erabil daiteke:
(109) anddo biltzen ibili dira

Arazo hau ongi azterturik ez bada ere, eta mugak aski ilunak diren
arren, hiztun batzuek, subjektuaren kasuan ere erabiltzen dute genitiboa:
(110) Jesusen zerutik jaustea

(111) Jesusen lo egitea
• Gutxi gora-beheratasuna genitibo atzizki honen bidez (beti
mugagabean, gehi bat nahiz batzuk) adieraz daiteke:
(112) gizonen bat etorri da
(113) libururen batzuk erosiko ditugu
(114) hogeiren bat urte ditu gure lagunak
(115) hamabosten bat tonelada galdu dira aurten
• Esan dezagun, azkenik, kasu hau -entzat kasuaren baliokidea da
klixe zaharkitu batzuetan:
(116) hainbat gaiztoago zure!
Egungo euskaran ere aurki daitezke halako erabilera duten esaldiak
(Baztanen, esaterako, armnta da ondoko agur hau, baina zubereraz eta
behenafarreraz ere erabiltzen da zien aldaerarekin):
(117) adio zuen!

(= zuretzat)
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Beste honako hau ere tankera berekoa da:
(118) to, hire

(= hiretzat)

6.2. Leku genitiboa (-ko)
6.2.1. Fonna

2) Mug. sing.:
3) Mug. Plur.:

-(e)ko, [-go (leku izen bereziekin)]
-(e)tako
-ko
-etako

Bizidunekin:

-en baitako

1) Mugagabea:

• Atzizki hau (-ko alegia) ia edozein sintagmari, gramatika kasuei
izan ezik, erants dakioke, berehala ikusiko dugunez, beti ere izen
sintagma hori bizidun edo pertsona ez den zerbaiti badagokio, jakina
(bizidunek har dezakete atzizki hau, baina ez izenlagunak sortzeko,
baizik adizlagunak sortzeko: "Fakultate honetan hogei ikasle dago
irakasleko". Hemen beste zerbaitez ari gara).
Sarritan, INESIBOARI eransten zaio: nongo, aurtengo, hemengo,
e.a. Gauza bera dugu etxeko, kaleko eta laneko sintagmetan ere,
azkenotan inesiboaren marka galdurik dagoen arren. Leku genitiboa deitu
ohi zaion sintagma honek badu, hala ere, berezitasun bat beste leku
kasuekin konparatzen badugu. Jakina den moduan, beste leku kasuetan ga- artizkia agertzen ahal zaigu bizidunekin: hiru etxeetan, hiru
alabengan, hiru etxeetatik, hiru alabengandik, hiru etxeetara, hiru
alabengana. Leku genitibo honek, ordea, ez du kasu hori zuzenean
onartzen eta hiru etxeetako esaten dugun arren, ez dugu horren parean
*hiru alabengango edo halakorik: alabaren baitako, zure baitako esaten
da bizidunekin, antzina ni baitango bezalakoak aurkitzen ahal badira ere.
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Jakina, andreetako gazteena bezalakoak baditugu, baina hauen esanahia
bestelakoa da, ikusiko dugun moduan.
Kontuan har dezagun, hemen izenlagunaz ari garenez, -ka atzizki
honek beti behar duela izen sintagma bat aldamenean, eta izen hori
ezkutaturik bada, artikulua eransten diogula atzizkiari:
(119) Donostiako autobusa

(120) Donostiakoa
Leku izen berezi hori kontsonantez bukatzen bada eta kontsonante
hori n nahiz 1bada, orduan -go egiten da normalean:
(121) Baztango
(122) Usurbilgo
Leku izenak arrotzak direnean, ez da hain estuki segitzen araua:
(123) Tirolgo
(124) Tiroleko
(125) Mganistango
(126) Afganistaneko
Eta bestela ere denetarik aurkitzen da:
(127) Zarauzko
(128) Zarautzeko
(129) Parisko
(130) Pariseko
Besteak beste, tradizioa ere desberdina baita: ekialdean normalean
bokal batekin bukatzen baitira izen berezi hauek: horrela Paris esaten
dute mendebalekoek, baina Parise, ordea, ekialdekoek. Esan dezagun,
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bide batez, *Zarautzko bezalakoak baztertuak direla tzk hurrenkera ez
baita onartzen euskaraz.

Aipa dezagun hemen beste kontu bat ere: esan ohi da oso nekez aurki
daitezkeela euskaraz bi -ko elkarren segidan eta ez dela halakorik
gertatzen izenlagunak sortzeko dagoen -en beste atzizkiarekin:
(131) markesaren alabaren izena bazekien baina ez kondearenarena
(132) aldapeko sagarrarenarenean
Bi -ko, berriz, nekezago. Nahiz eta lexikalizaturik egon, idazleek
arbuiatu izan dute hau, agian kakofoniagatik: "bi ogerleko haragia"
bezalako adibideak ez dira falta literaturan, "bi ogerlekoko haragia"
beharko lukeen tokian (Mitxelenak berak ere espreski galarazten ditu
halakoak, SHL V. 678). Hala ere, ez dirudi ondoko adibide hauek
bezalakoak gaitzetsi behar direnik:
(133) lruñeko Katedraleko saindu irudiak Zaragozakokoak baino
handiagoak dira
• Atzizkia, ordea, ez zaio inesiboari bakarrik ezartzen eta
ADLATIBOAZ ere balia gaitezke -kodun sintagmak sortzeko orduan:
etxerako, lanerako, e.a. (norako eta zertarako galdekariei erantzuten
dietenak, hain zuzen). Egungo euskaran etzirako eta horrelakoak ere
entzuten dira, etziko nahiz etzirako erantzunek, biek noizko galdera
berari erantzungo lioketenak. Bizidunetan, nango kasuan ez bezala, ez da
salbuespenik gertatzen orain eta adiskideenganako, senarrarenganako eta
horrelakoak erabiltzen ditugu. Hala ere, nango kasutzat hartu izan duten
arren gure gramatikariek, norako, ordea, ez dute aintzakotzat hartu.
• Inesibo eta adlatiboaz kanpo, atzizki hau gainerako ADIZLAGUN
(zurekiko itxaropena, Josebarendako lanak, harrizko etxeak,
amarengandiko konfidantza, e.a.) eta ADI1ZONDOEKIN (nahiz ez beti:
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etziko egunkaria, biharko jaia, saldutako liburuak, erosirikako etxeak,
e.a., bai, baina *polikiko bezalako bat, ordea, ez) aurki daiteke.
• Argi dago -ko mota bat baino gehiago bereizi behar dela. Orain
arte aipaturiko adizlagun nabiz aditzondoaren gainean eraikitakoa da
produktiboena.

Beste batzuetan, ordea, badirudi IZENA hartzen du oinarri. Izen hori
konkretua denean -dun atzizkia behar izaten du, baina abstraktua denean
(ez dira gehiegi haIakoak) -ko har dezake: edadeko. adineko. itxurako.
IZENA + IZENONDOA ere hartzen ahal du: izen hori abstraktua denean
batipat (hots handiko. jite txarreko), izena konkretua denean -dun eta -ko
bar baitizake, euskalkien arabera, seguraski ere (atorra dotoredun. begi
urdineko). Kontuan izan behar dugu, dena dela, ekialde osoan XIX.
mendea arte bihotz onetako neska dela erabiltzen den aldaera. Kontu hau
baliteke denbora gutxian / denbora gutitan, bekatutan egon / bekatuan
egon eta halakoekin loturik egotea.Azkenik, ZENBATZAILEA +
IZENA + (IZENONDOA) ere agertzen abal zaizkigu: hiru mi/a pezetako
zapata-parea. hiru kilometroko bidea. pisu handiko ganadua, e.a. Esan
dezagun, bide batez eta ohar gisa, -ko, -tako eta -etako aldaeren arteko
desberdintasuna izen sintagma mugagabea, mugatu singularra eta
mugatu pIurala izatetik sortzen dela. Beraz, gure herriko ("gure herrian +
-ko"), zenbait menditako ("zenbait mendi + -tan") eta Donostikao
kaleetako ("Donostiako kale + etan"). Arrazoi beragatik bihankako
mahaia esaten da ("bi hanka + -ko"), mi/a eta berrehun kiloko ("mila eta
berrehun kilo + -ko"), nabiz hemen salbuespenak ere badiren literaturan.
Dena dela, salbuespen hauek ez dira zenbatzaileak ageri direneko
sintagmetara bakarrik mugatzen: Axularrenlau egunetako hil kirestua
edo probetxu gutitako formen alboan ditugu aingeru bat indar
handitakoa. emazteki adinetakoak. bizitze gaixtokoak. haren iduritako
bat, e.a. (nonnalean ekialdeko idazle ldasikoenalc: Haraneder, Duvoisin,
Laphitz, Etxepare, e.a.)
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• ADITZ IZENAREKIN ere aurki daiteke: isilik egoteko agindua,
ikusteko kontuak nahiz ikustekoak, e.a.
• Aztertu diren kasu hauetan guztietan -ko ez litzateke erator atzizkia
izango, besteak beste, arrazoi hauengatik: beste erator atzizkiak ez bezala
oraingo hau sintaxi kategoria batean, kasu marka batean alegia,
oinarritzen delako; atzizki honen bidez sorturiko sintagma ez delako
autonomoa eta eratorpenaren bidez sorturikoak, berriz, bai: etxerakoak
eta olerkigintza ez dira autonomia maila berean, lehenbizikoaren kasuan
"etxerako zer" edo batatorkizu berehala gogora; atzizki hau ez delako
zuzenean beste erator atzizki baten aurrean nahiz ondoren jartzen, baizik
kasu marka eta numero markaren ondoren; eta, azkenik, ohizko erator
atzizkiek ez bezalako emankortasuna duelako.
Esan behar da, hala ere, -ko atzizki hau benetan erator atzizkia ere
izan daitekeela batzuetan, erabat autonomoak diren hitzak osatuz hala:
lekuko. gerriko, betondoko. belarritako, e.a. Ikusten denez, ez dira
gehiegi halakoak.
• Honetan guztian, hala ere, duda-mudak sor daitezke batzuetan, egun
hitza, esaterako, izena nahiz aditzondoa izan baitaiteke:

(134) egun ederra izan dugu
(135) egun etorriko da
Izena denean, kontsonantez bukatua denez, -ko atzizkiak loturazko -ebat behar du nahitaez:
(136) eguneko kontuak dira horiek, eta ez gauekoak

Horixe da gertatzen dena lurreko, zuhaitzeko eta halakoekin ere.
Baina hitz hori bera izena izan beharrean aditzondoa denean, orduan
zuzenean eransten zaio atzizkia, behar diren aldaketa fonologikoak
czarriz:
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(137) egungo kon~uak dira horiek, eta ez atzokoak

Eta ber gauza suertatzen da gaurko, biharko eta halakoekin ere,
horiek guztiak tarteko -e- hori gabe ageri baitira. Hortaz, gauza bat da
egungo albisteak (gaur gertatu diren albisteak) eta beste bat eguneko
albisteak (egunez, argia dagoenean, gertatu diren albisteak). Berdin
gertatzen da egungo kokalekua eta eguneko kokalekua sintagmen artean
000 egungo egoera eta eguneko egoera sintagmen artean. Honek, jakina,
herenegungo eskatuko luke, eta ez *hereneguneko. Dena dela, zenbait
kasutan ez dirudi hain erraz ikusten ahal diren mugak: behin aditzondoa
da, baina hortik sortzen dira behingoz, behingo batean eta behin
behinekoa ; hiztegian hurren dago eta horrekin batera hurrengo eta
hurrenez hurreneko astea ere esaten da. Zenbatzaileek izen sintagmen
erOOua segitzen dutela dirudi: hama"eko, ehuneko, e.a.
• Egia da, hortaz, atzizki hau ia edozein sintagma motarekin
aurkituko dugula, erabilera batzuek debekuak dituzten arren, geroago
ikusiko den moduan. Gramatiketan, hala ere, nongo galderari
dagokionak bakarrik hartu izan du lekua deklinabideko zerrendetan, lekua
eta denbora adierazten duten kasuetan hain zuzen ere. Galdera hori,
lehentxoago esan dugun moduan, non-en gainean eraikitako izenlaguna
da (ikus, bestela, hemengo, horko eta hango bezalako izenlagunetan
gertatzen dena, morfema guztiak agerian baitaude hor), norako eta
nondiko (000 nondikako) nora eta nondik-enak diren bezalaxe, eta
hainbestez bi horiek baino eskubide handiago ez luke nongo delako
honek kasutzat hartua izateko. Eskema hauxe genuke hortaz (Iekuaren
galdekaria bakarrik hartzen dugu kontuan hemen, baina berdin balio du
honek noizko eta zertako galdetzaileekin ere. Leku berean daude zelan eta
hemendik sortzen diren zelango eta zelako):

non
nora
nondik

--->
---->
--->

nongo
norako
nondiko,nondikako
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Kontua da, ordea, etxeango eta mendiango (non-nongo eriazioa
zuzenean adieraziko luketenak) bezalako formak euskara bizian aski
bazterrekoak eta noizean behingoak izan direla, horien ordez etxeko,
mendiko, e.a. erabili baitira. Hori dela eta, non eta nongo kasuen arteko
ahaidetasunaren edo erlazioaren kontzienzia galdu du hiztunak eta kasu
desberdintzat ditu biak. Bestetik, gramatikariak benetako kasutzat
onartua du aspalditik nongo delako kasu hon, norako eta nondikako
kasuekin gertatzen ez den bezala. Gramatika honetan ere, tradizioari
eutsiz, nongo kasua hartuko dugu kontuan batez ere, beste sintagmetan
oinarriturikoei buruz aipamen bat baino gehiago egingo dugun arren.
6.2.2. Funtzioa eta erabilera
6.2.2.1. Atzizkia INESIBOARI gaineratzen diogunean, hiru
oinarrizko galdera ditugu: nongo, zertako eta noizko, adibideetan ikusten
den bezala. Beraz, lekua, ekintza eta denbora markatzen ahal dugu:
(138)

[Donostiako kalea]
[laneko tresnak]
[etziko egunkaria]

(nongo kalea?)
(zertako tresnak?)
(noizko egunkaria?)

Hortaz, leku genitiboa izendatu baldin badugu ere kasu hau,
lekuarekin zerikusi zuzenik ez duten bestelako sintagmei ere ematen die
bide:
(139) noizko festetan ezagutu zenuen?
(140) noizko albistea da hori?

Eta hortik sortzen dira iazko, aurtengo, inoizko, herenegungo,
atzoko, sekulako, egundoko, e.a. bezalakoak. Bestetik, zertako
galdekaria zertango-ren ordezkoa litzateke, formari begiratuz, ondoko
adibideotan ikusten den bezala:
(141) igeritako galtzak
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(142) lotako txanoa
(143) laneko tresna

Egia da galdetzailea bera ez dela hain erabilia izenlagun gisa (zertako
galtzak dira horiek?) baina adibideek argí erakusten digute zertako
galdetzailearen erantzunak dírela.
• Atzízkí hau ízenak sorterazteko oso lanabes egokía gertatu zaío
hízkuntzarí. Hala sortu ízan díra gerrikoa, lekukoa, betaurrekoak,
Elizakoak, egunerokoa, belarritakoak, e.a. Gorputz atalean ematen diren
zartadak adierazteko ere balío du: ipurdikoa, begiondokoa, masailekoa,
e.a. Euritakoa ere hemendik sortua da, jakína, mugagabean oinarritua.
Adíbide hauek guztíak -ko atzízkia ínesíboaren gaínean jarririk sortu
díra. Hauetan, lehen esan bezala, erator atzizkía dugu.
• Bi ohar egín beharrak dira hemen: batetík, aditz izena sarritan
ínesíboan ematen dugula: izatekotan, egitekotan, joatekotan, horiek
guztiak izateko asmotan, izateko kasuan, edo horren antzeko itzulien
elipsiak direlarik. Bestetík, ekíaldean bizidunekín ere erabilí izan da
atzizkí hau, beharrezkoa litzatekeen -ga- artízkía gabe:
(144) uste baduzu emaztetan anítz usatzeaz emaztetako gutizia
gutítuko zaizula enganatzen zara
Axu1arren adibíde honetan, jakína, emaztetako hori izenlaguna da eta
egungo ídazle anítzek emazteenganako esango luke gaur egun. Hemen,
emaztetako gutizia etajateko gogoa bízikí antzekoak direla ez da
dudarik, nahíz emaztetako horrek emazteenganako onartzen duen eta
jateko formak, ordea, *jatengo 000 halakorik ez.
• Gure oínarrizko galderetara ítzu1iko gara: nongo, noizko eta
zertako. Kapitulu honetan izenlagunaz ari garenez, galdetzaile horiek
sorturiko sintagma guztiak izenlagunak dira:
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(145) [etxeko lanak] ez ditu egin
(146) [gaurko egunkariak] hala dio
(147) [dantzako deia] egin dute

Baina kontua da nongo, noizko eta zertako galdetzaileak adizlagunak
ere izan daitezkeela, testuinguruaren arabera:
(148) lanabes hori [etxeko] erosi dute
(149) [gaurko] egin behar omen zen lana
(150) deia egin omen dute [dantzako]
Adizlagunekin gertatzen dena, geroago, dagokion kapituluan
azalduko dugun arren, aurrera dezagun hemen erabilera honek tradizio
handia duela euskararen historian eta gaur egun ere ekialde osoan hala
crabiltzen dela oro har, formari dagokionez etxeko, gaurko eta dantzako
izenlagun nahiz adizlagun bezala erabiliz, testuinguruaren arabera.
6.2.2.2. Izenlagunen sorbidca ez da inesiboarekin bakarrik bukatzen:
non, noiz eta zertan galderetatik nongo, noizko eta zertako sortzen diren
moduan, bestelako izenlagunak ere sor daitezke ADLATIBOA oinarritzat
hartuz: horrela, noratik sortzen da norako, eta zertaratik sortzen da
zertarako, ondoko adibideotan ikusten den moduan,
(151) [Donostiarako autobusa] seietan ateratzen da
(152) [lanerako tresnak] erosi beharko dituzte

Denborari dagokionez, ez da usuegi erabiltzen hor izenlaguna:
etúrako lanak oso zailak dira bezalako esaldiak ez dira, gure ustez
erabiliegiak. Esaldi horren galdera, zemahi gisaz, noizko lanak izango
litzateke hor. Baina noizko lanak delako honen esanahia zein egunetako
lanak nahiz zein egunetarako lanak izan daiteke.
Beraz, badirudi eskema osoa honela aurkez daitekeela:
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nora
norako
zertara
zertarako
(noizera) noizko (noizerako, noizkorako)

Parentesi artean jarri ditugu galdera bezala nekezago aurki daitezk.een
aldaerak (noizetik noizera esaten da, adibidez, baina hori ez da
galdetzailea). Izenlaguna izan beharrean (etxerako autobusa), adizlagun
bezala jartzen ditugularik, ordea, ez da dudarik eta hiru balioak argi ageri

dira:
(153) [etxerako] ekarri dut
(154) tresna hauek [lanerako] <lira
(155) bakea [betirako] egin behar da
Ikusten den moduan, horiek guztiek adlatiboa dute oinarri. Etxerako
bezalako hitzak, dena den, tradizioan adizlagun bezala erabili izan badira
ere, ez dezagun ahantz etxeko, laneko eta betiko bezalako adizlagunak,
inesiboaren gainean sortuak alegia, aski hedatuak daudela ekialdeko
euskaIkietan.
Adizlagunen analogiaz, eta forma horretaz baliaturik, izenlagunak
sortzen ditugu: Hizkuntza Politikarako 1dazkaria, Euskararako
Errektoreordetza, e.a., Hizkuntza Politikako ldazkaria, Euskarako
Errektoreordetza, e.a. eskatuko luketenak, inesiboa, eta ez adlatiboa,
hartuko balute oinarri.
Dena den, badirudi analogia hau oraindik ez dela denbora balioa duten
sintagmetara ere hedatu eta betirako bezalakoak oraingoz adizlagun
bezala soilik erabiltzen ditugula (betirako bakea bezalakoak, izenlagunak
alegia, ez dira barreiatu, antza denez). Komeni da azpimarratzea, zemahi
gisaz, betiko forma hori, adizlagun hori alegia, betirako baino jatorragoa
dela dudarik gabe. Adizlagunez hitz egitean jardungo dugu berriro ere
puntu honetaz.

171

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

Jtzul gaitezen izenlagunetara: Donostiako autobusa eta Donostiarako
autobusa berdinak ote dira? Hori da esan nahi duguna? Ez; lehenbizikoa
jatorra eta zaharra da, baina anbiguoa, hiru balio izan baititzake, gaur
egun ere hiztun asko eta askoren gogoan: "Donostian dagoen edo
ibiltzen den autobusa", "Donostiara doan autobusa" eta "Donostiatik
datorren autobusa". Bigarrenak, ordea, "Donostiara doan autobusa"
bakarrik adierazi nahi du, halako erabilerak ere aski zaharrak direla
gainera: Emauserako bidean (Ziburuko Etxeberri, 1636), zerurako bidea
(Etxeberri Sarakoan), etxerako bidea (Mendiburu), e.a.
Horrenbestez, bi sistemak erabili izan dira idazleen artean: bata,
inesiboan oinarritua: Parabisuko bidea, eta bestea adlatiboan: zerurako
bidea. Hortaz, hiztun askok sinonimotzat jotzen ditu zeruko bidea nahiz
zerurako bidea, biak onartuz. Hala ere, dantzarako deia itzuliaren ondoan,
hortako tradiziorik ez hadu, ez du bain aise onartzen dantzako deia. Bego
kontua hemen. Azkenik, aipa dezagun literatura tradizioan batzuetan -ko
gabe ere osatzen direla sintagrnak: zerura bidean, esaterako.
Bizidunetako Jainkoaganako bidea bezalakoetan ageri den izenlaguna
aski zaharra dela esan daiteke (Leizarragandik hasten da).
• Badugu, azkenik, hirugarren galdekaria: zertarako, gaurko idazle
batzuek bien arteko (inesiboren gainean eraikiaren eta adlatiboaren
gainean eraikiaren arteko) desberdintasuna egiten saiatzen baitira: zertako
izango omen litzateke leku genitiboa adieraziko lukeeena eta zertarako,
berriz, destinatiboan erabiliko genukeena. Hori ez da, ordea, hala. Biak
ageri dira euskal literaturan, balio bera baina distribuzio desberdina
hartzen dutela euskalkien arabera, euskalki bakoitzak bata nahiz bestea
aukeratu izan baitu, beti ere bi balioekin. Zemahi gisaz, zertarako honen
tradizioa, erabili izan den lekuetan, adizlaguna izatearekin loturik dago,
hori ez baitzuten izenlaguntzat jotzen idazleek. Zertako-ren balioarekin
erabiltzen dira, erernu zabal batean, zergatik eta zerendako.
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• Adlatiboaren gainean eraikitzen diren izenlagun hauek, hortaz,
lekua (norako) eta destinatiboaren (zertarako) balioa hartzen dute batez
ere, adibideetan ikusi dugun moduan.
/

• Atzizki hau duen zenbait forma bere eskuko izen bilakatu da:
beherakoa, gorakoa, gainerakoa, e.a.
6.2.2.3. Baina, esan bezala, inesiboak eta adlatiboak osaturiko
adizlagunean oinarrituriko izenlagun honetaz aparte, badira -ko atzizkia
hartzen duten bestelako izenlagun anitz ere. Bi multzo nagusi bereziko
ditugu hauen artean: batzuetan -ko atzizkia ADBERBIOEI (aditzondoei
eta beste adizlagunei) eransten zaie eta beste batzuetan, berriz, IZEN
SINTAGMARI zuzenean.
• Lehenbiziko sailean sartzen dira aditzondo konposatu, posposiziosintagma, partizipio adberbial, moduzko eta denborazko aditzondo, eta
beste kasu marketan oinarriturik sortzen ditugun izenlagunak:
(156) zirt edo zarteko andrea da hori
(157) linguistikari buruzko liburua idatzi omen du
(158) atzo entzuniko gauza ez da egia
(159) honelako jendetzarik ez dut ikusi seku1a
(160) bakarkako lana astunagoa izan ohi da
(161) zure lanarekiko iritzia zorrotzegia izan da
(162) amarentzako opariaduzu hori?
(163) hU edo biziko arazoa da

Aditz jokatuekin ere sortu izan dira inoiz izenlagunak, nahiz bide hau
ez den emankorra egungo euskaran:
(164) balizko olak burdinarik ez

• Bigarren sailean aurki daitezke izen sintagman oinarrituriko
izenlagunak:
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(165) itxurako pertsona da hori
(166) adineko idia ez da gaztea bezain balios
(167) neurri gaitzekoa zen
(168) aho oneko kafea ematen dute etxe hartan
(169) beso luzeko pilotariak ateratzen dira herri honetatik
(170) begi urdineko neska da Maddalen
(171) jantzi gorriko neska hura ez dugu ezagutzen

(172) Xumai' izeneko eskalea dabil hor ate joka
(173) bost hatz ederreko eskua ikusi zuen mutikoak
(174) hitz gutxiko gizona da
(175) mi/a eta berrehun kiloko harria amildu dute
(176) bi ugazabako etxea, kaltea
(177) behi bakarreko leran ekarriko dugu belarra
(178) ehun ardiko artaldea dute auzokoek
(179) lau hankako mahaia ongi pausatzen da
(180) bihotz oneko mutila da
(181) azeriaren iduriko animalia batzuk
(182) hitzeko gizona da
(183) zortzi urteko ardoa da

Ikusten den moduan -ko atzizkia izenari eransten zaionean (hau da,
inesiboaren gainean eraikitzen ez denean) normalean mugatuaren
itxurarekin ageri da izenlaguna. Horrek ez du esan nahi, dena dela, hori
den bide bakarra (lehen ere aipatu den moduan): urte batetako haurra,
ezagutza gutitako jendea, aire handitako andrea, seinale onetako aratzeak,
e.a. ere ageri baitira euskalliteraturan, besteen maiztasunik erakusten ez
badute ere eta egun arkaikotzat har badaitezke ere. Goiko zerrenda
horretara begiratuz kontura gaitezen, bide batez, gauza desberdinak direla
zazpi urteko ardoa (ardoak zazpi urte ditu) eta zazpi wteetako ardoa
(1980-1987ko ardoa, esaterako, halako apalategietan sartu dugu). Hortaz,
hiru forma hauek hereiz daitezke:
(184) 7 urteko ardoa edan dugu (ardoak 7 urte ditu)
(185) 7 urtetako ardoa edan dugu (7 urtetan, ez 8tan, bildu den ardoa)
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(186) 7 urteetako ardoa edan dugu (azken 7 urteetan bildu den ardoa)
Zerrenda horretan ageri diren zenbait izenlagun, bestetik, -dun
atzizkia hartzen duen sintagmarekin truka daitezke: jantzi gorriko gaztea
eta jantzi gorridun gaztea. Altubek begi urdindun neska proposatzen
zuen, ez dezagun abantz, nabiz neska jantzi gorriduna norrnalagoa den.
Denetan norrnalena eta jatorrena neska jantzi-gorria. Esan dezagun,
gainera, bihotz oneko mutila bezalako sintagmen erabilera aski mugatua
dela: izen sintagma horren bum den izenari berez, gorputzez edo
dohainez datxekona, edo soinean daramana denean eta halakoetan erabili
ohi dira mota honetako izenlagun kalifikatzaile hauek: sorbalda zabaleko
aizkolaria edo etorri oparoko bertsolaria, adimen argiko irakaslea edo
alkandora zuriko neska, teilatu gorriko baserria (ez, ordea, *auto gorriko
mutila. hemen eman nahi zaion adierarekin, jakina). Azkenik, beso
luzeko pilotaria bezalako sintagmak pilotari beso luzea bezala ere eman
daitezke.
Baina adibide hauetan guztietan nekez egiten ahal dira
jeneralizazioak eta salbuespenak ugariak izaten dira (izen abstraktuak
diren ala ez, gorpuzkiak diren ala ez, janzki izena den ala ez, e.a., hori
guztia baita kontuan hartzekoa).
• Zenbaitetan, -ko hori etxe izenetan agertzen da: Letraukoa,
Zapatarikoa, Pastorkoa, Dorrekoa, Kanposkoa, Karloskoa, Paskualgoa,
Aringoa, e.a. Antza denez, hemen -en atzizkiaren baliokidea dugu:
Karlosena, Pi~esena, Errotariarena, e.a., agian Karlosenea, Piarresenea,
Errotariarena, e.a bezala bihurtu direlarik.

6.3. Izenlagunaren
elementuak

funtzioa

bar

dezaketen

beste

6.3.1. Beste nonbait esan dugun moduan, jatorri izenkiek aukera dute
izenaren ezkerrean nahiz eskuinean joateko. Izenaren ezkerrean ageri
direnean adjektibo izenlagunak direla esan daiteke:
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(187) galiziar idazlea zen Castelao
(188) italiar presidentea gaisotu egin da
(189)frantziar diputatuak aurrekontuak eztabaidatzen hasi dira
(190) Italiako Parlamentuan badirafrantziar diputatuak
(191) batek erakutsi zuen plentziar gazteak Bilboko alkateak izan
daitezkeela
Nolanahi ere, ez da beharrezkoa ezkerrean joatea:
(192) idazle galiziarra zen Castelao
Halakoetan, jakina, izenondotzat hartu beharko dira, ez izenlaguntzat.
6.3.2. Ordinalak ere normalean izenlagun gisa erabiltzen ditugu.
Amaitu ere, -en eta -koz amaitzen <lira gainera:

(193) lehen idazlea
(194) lehenengo idazlea
(195) hamargarren etxea
(196) zortzigarren katea
(197) azkeneko esaldia
6.3.3. Jatorri izenkiekin bezala gertatzen da -dun atzizkia hartzen
duten sintagmekin ere. Ezkerrean nahiz eskubian joan daitezke (eskubian
erabiliagoak dira) eta ezkerrean ditugularik, izenlaguntzat hartuko ditugu:

(198) dirudun neskatxak maite ditu horrek
(199) euskaldun lasterkariak ez dira txarrak
(200) erdaldun irakasle garbia da
6.3.4. Distribuzioa kontuan hartzen badugu, badirudi beste ere
izenlaguntzat hartu beharko litzatekeela. Egia esan, gramatikarien artean
duda-muda handiak suertatu dira beste hau sailkatzeko orduan. EGLU-n
bertan ere, batzuetan izenordaintzat hartua izan da (batez ere forma
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fosilduetan, hori bestek egin beza bezalakoetan alegia). Beste batzuctan
determinatzaile gisa ere (beste etxea bezalakoetan). Kontua da, ordea,
distribuzioari behatzen badiogu, berehala konturatzen garela beste
gainerako izenlagunak ageri diren toki berean aurkitzen dugula:

(201) Bilkoko kaleak:
(202) beste kaleak:
(203) herri horretako Udaletxeko leihoa
(204) herri horretako beste leihoa
(205) hemengo bi mutilak
(206) beste bi mutilak
(207) gure alkatea
(208) beste alkatea
Batzuetan, dena dela, zalantzak sortzen dira beste honen tokia
zehazteko orduan, hain segur ere hitzaren semantikarekin lotuak
daudenak:
(209) betebeharreko beste baldintza bat
(210) beste betebeharreko baldintza bat
Lehenbizikoa oso arrunta bada ere, bigarrenaren tankerakoak ugari
ageri dira euskalliteraturan:
(211) 'jupu' hau beste antzinako 'jopu' haren senide garbia dugu
(Mitxelena)
Badirudi, hortaz, bidezkoena dugula beste hau izenlaguntzat hartzea.
Izenlagun honetatik aditzondoa sor daiteke (bestela) eta honek ere -ko
hartzen ahal du, berriz ere izenlaguna sortuz eta esanahia gehiegi aldatu
gabe utziz:

(212) beste daturik ez dugu
(213) bestelako daturik ez dugu
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Izenlagunak genitibo marka har dezake gainean, beste honek har
dczakeen modu berean:
(214) et:xekoen esanak
(215) besteen esanak
6.3.5. Bada azkenik sail honetan aipatu behar den beste elementu
bat, lehen esan bezala, izenlaguntzat hartu beharko litzatekeena, izenaren
ezkerraldean dagoenean bederen:
(216) horrek ere ber gauza esan du
Horixe da, hain zuzen ere, ekialdeko euskaIki batzuetan ematen zaion
erabilera (mendebalean gauza bera esaten da, eta ez ber gauza), beste
izenlagun arruntek eskatzen duten tokian jarriz. Aipatu dugun moduan,
ber honek adjektiboaren funtzioa betetzen duela esan daiteke (batzuetan
izenaren ezkerrean -izenlagunaren funtzioarekin- eta besteetan izenaren
cskuinean -izenondoaren funtzioarekin-). Batzuetan, jakina,
izenordainaren funtzioarekin ere ageri da.
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APOSIZIOA

Adjektiboak erabiltzen ditugu izen baten zemolakotasuna adierazteko.
Anitzetan, ordea, izenari buruzko informazio berri hori ez digu
adjektiboak ematen, aposizioan doan beste sintagma batek baizik:
(1) Axular, gure idazle handiak, idatzi zuen libum hori
(2) Larrafulga irakasleak bestela pentsatzen du

Aposizioak bi eratakoak izan daitezke: ez-murrizgarriak eta
murrizgarriak. Egia esan, hala ere, zenbait kasutan ez da erraz bereizten
bi aposizio klase hauen artean.

7.1. Aposizio ez-murrizgarriak
Beste sintagma baten aposizio ez-murrizgarrian doan sintagmak
aurreko sintagmaren erreferentzia bera du, baina ezaugarri berriren bat
adierazten digu. Normalean eten bat gertatzen da bi izen horien artean,
honako adibideotan bezaIa:
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(3) Gasteizen, euskal komunitate autonomoko hiriburuan, taberna
gehiegi dago
(4) Peruk, atzo aipatu nizun lagunak, andregaia utzi omen du
Hor ikusten dugu aski garbi Gasteiz eta Peru-ren ondoren datozen
sintagmek hauen erreferentziak dituztela. Aposizio murrizgarriak
bestelakoak ditugu.
Horrelako egiturak ageri dira guzti eta oro zenbatzaileekin ere:
(5) mendi horietan guztietan ibili dira
(6) mendi horietan orotan elurra egin du

7.2. Aposizio murrizgarriak
Aposizio mota honek erakusten digun egitura, normalean, honako
hau da: deitura bat eta gero izen arrunt bat. Deituraren funtzioa da izen
arrunt horren erreferentzia zehaztea: Lasa anderea, Larrañaga pi/otana edo
Garate medikua bezalakoetan ikusten dugu egitura hau. Egitura hauek
oso arruntak dira euskarazjaun, andere, andereño, maisu, irakasle eta
halakoekin:
(7) Lasa andereñoak deitu du
(8) [túar anderea etorriko da

Kasu hauetan Lasa eta andereño, 000 [tziar eta andere aposizio
murrizgarrian daudela esaten dugu. Izen berezi horien zeregina da zein
anderez cdo zein andereñoz ari garen zehaztea. Era honetakoak ditugu
besteok ere:
(9) Gizpuzkoa plazan bizi da
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Jakina, hor Gipuzkoako plazan ere esan daiteke. Honek esan nahi
digu zein plazatan, alegia plaza guztien artean zehazki esaten digu
zeinetaz ari garen.
Aposizio murrizgarri eta ez-murrizgarrien artean bereiztea, dena dela,
ez da gauza erraza izaten zenbait kasutan. Jo dezagun denok ezagutzen
ditugula hiru Garate: bat futbolaria, bestea medikua eta bcstea
toreatzailea. HaIako batean Garate futbolaria esaten badugu, ez gara hor
futbolarien arteko Garate bati buruz ari, baizik hiru Garate horien arteko
futbolariaz. Alegia, futbolaria den Garate da aipatu duguna eta ez
futbolarien arteko Garate. Adibide honen antzekoak izan daitezke,
itxuraz, Mikel jauna 000 Bego anderea bezalakoak, baina badirudi
hauetan bigarren motako aposizioa dugula, murrizgaria alegia.

7.3. Aposizioan doazen elementuak
Esan behar da, hasteko, aposizio hauetan euskarak erakusten digun
ordena naturala deitura + izen arrunta dela:

(10) Igone arraindegia
(11) JaJdntza liburudenda
(12) *arraindegi Igone
(13) *liburudenda JaJdntza
Genitiboa ere erabil daiteke ongi aski, baina orduan esanahia
desberdina da:

(14) Igoneren arraindegia
(15) Antonen taberna
Ikusten denez, gauza bat da "Igone arraindegia", esan nahi baita
badela "Igone" izena duen arraindegi bat, eta beste gauza bat da Igonek
duen arraindegia, zein izen duen ez dugula zehazten. Hurrengo adibidean
argiago ageri da hori:
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(16) Mattinen Igone arraindegia
Hots, Mattinek badu "Igone" izeneko arraindegi bat. Hori da esaldi
horrek izan dezakeen esanahi bakarra.
Jabego gcnitiboaz hitz egin dugunean esan dugun bezala, izena
izkutuan gera daiteke (beti ere denda 000 etxe horren izena pertsona izena
denean, ez bestela):

(17) Patxirenean egon gara
(18) Igonerenean oso arrain freskoa saltzen dute

7.4. San, santa, saindu, done
Saindu adjektiboa nahiz izena izan daiteke eta izena denean aposizio
madura ere ager daiteke. Ondoko adibide honetan, esaterako, izenondo
arrunta dugu saindu:
(19) pertsona saindua dela diote, baina dcabrua dirudi
Beste batzuetan izen bihurtzen dugu:

(20) ekar ezazu saindu hori
Eta hurrengo honetan, berriz, aposizioan dago:
(21) Anton saindua
Izen bereziak esaten digu, hain zuzen, zein sainduz ari garen, Bidasoa
kafetegia bezalako batean Bidasoa hitzak zein kafetegiz ari garen
zehazten digun maduan. Baina Santa Ines edo San Anton bezalakoetan
izen osoa hartu behar dugu izen bcrezitzat.
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7.5. Jaun, andere
• Jaun eta andere eta antzekoak izenaren ezkerrean nahiz eskuinean
agertzen ahal dira:
(22) Lasajauna
(23) Alberdi anderea
(24) Jaun erretorea
(25) erretore jauna
(26) andere serora
(27) Andere Joakina
(28) andre Maddalen

• Goikookin batera erabil ditzakegu Don eta On ere:
(29) On Ramon agurgarria

• Ahaidetasuna adierazten duten izenak ezkerretan joan ohi dira:
(30) amona Josefina
(31) aitona Bernardo
(32) osaba Anton

• Batzuetan tituluak bikoiztuak aurkituko ditugu:
(33) Narbaitzjaun kalonjea
(34) Dominique, Baionako jaun apezpikua
Hala ere, hiztun batzuek gaitzesten dute nonbait horrenbeste titulu
jartzea: Oihanburuko jauna bai, etajaun alkatea ere, baina ez dute erraz
onartzen Oihanburu jaun alkatea.
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7.6. Aposizioak eta kasu markak
Aposizioa, hortaz, beti beste sintagma baten ondoan ageri da. Hau
dela eta, bada aipatu behar den beste kontu bat, kasuari dagokiona.
Aposizioan doazen sintagmek, zer kasu marka hartu behar dute? Aurreko
sintagmarena bera ala ez? Beste hitzetan esateko: bi zatiek (sintagmak
eta aposizioak alegia) eraman behar al dute kasu marka bera eta bakarra
edb kasu desbcrdinetan joan daitezke?
Aposizioa murrizgarria denean ez da dudarik eta atzizki bakarra
izango du, izen sintagma osoaren azkenean paratua:
(35) Urola ibaitik etorri da
Baina beste aposizio motetan gauzak ez daude hain argi. Sarritan
badirudi aski dugula kasu marka behin bakarrik jartzea, izen sintagmaren
azkenean:
(36) Axular, nafar finak, oso gauza ederrak idatzi zituen
Hona hemen, esaterako, Bonaparte euskaltzaleak Sarako elizan
utzitako izkribua (euskara batura moldatua):
(37) Pedro Axular, euskaldun izkribatzaileetatik hiztun ederrenari, ni,
Luis Luziano Bonaparte, euskaltzaleak hau ipini nion: "Ez dago
atsedenik, eta hodei gabe egunik, zeruetan baizik"
Baina etena handia denean eta egiazki aposizio ez-murrizgarria
denean, badirudi bi sintagmei eransten zaiela delako marka hori:
(38) Axularrek, Otsondo inguruan sortu zen nafar finak, ...
(39) Andoniri, nire lehengusuari, gauzak gaizki atera zaizkio
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IZEN SINTAGMAREN KASUAK

8.0. Sarrera
Orain arte ikusi dugu nola osatzen den izen sintagma eta zer nolako
elemento 000 osagaiak har ditzakeen behar den bezala eratua izateko. Izen
sintagma aditz laguntzailearekin estu estuki loturik dago eta harekin
komunztadura egiten du, komunztadura egiteko orduan kasu bat baino
gehiago erakusten duelarik. Kasu hauetako bat, neutroena agian, ez baito
marIca formalik hartzen, absolutiboa da:

(1) eskalea etorri da
(2) eskalea ikusi dut
Kasu honen barnean bada beste bat gramatiketan normalean
autonomotzat jo izan dena, baina absolutiboaren azpisail batean sartu
beharko litzatekeena: partitiboa. Kasu honek absolutiboaren distribuzioa
du, baina absolutiboak ez dituen bestelako baldintza batzuen bamean
ageri da:
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(3) ez da eskalerik etorri
(4) ez dut eskalerik ikusi
Absolutiboaren marIca

-0 da (zero) eta partitiboarena, ikusten denez,

-ik.
Izen sintagma ergatiboan agertzen da beste batzuetan, subjektuaren
funtzioa duela, -k marIca hartuz:
(5) eskaleak agurtu gaitu
Esan dezagun, azkenik, izen sintagma datiboan ere agertzen ahal dela,
horrela ere egin baitezake komunztadura aditzarekin:
(6) eskaleari emango diogu

Horiexek dira, horrenbestez, izen sintagmaren kasuak eta horiexek
dira orain ikusiko ditugunak.

8.1. Absolutiboa (·0) eta partitiboa (-ik)
8.1.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatua sing.:
3) Mugatu plm.:

-0

(partitiboa: -(r)ik)

-a
-ak

Ikusten denez, absolutiboak ez du Icasu markarik agerian:
(7) bost apez ikusi ditugu
(8) bost alkate etorri dira
Artikulua har dezake sintagmak, noski:
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(9) apeza etorri da
(10) alkatea ikusi dut

Eta plurala ere:
(11) apezak etorri dira
(12) alkateak sartu dira

Bizkaieraz berezi1ci ea egiten da kasu honetan, hitza bera a hotsarekin
bukatzen denean: alabea.
Partitiboak ez dezake mugagabea baizilc har, hitza bokalez bukatzen
bada tarteko r hori sortzen delarilc:

(13) ez da apezik etorri
(14) ez da alkaterik sartu

8.1.2. Funtzioa
• Absolutiboak bi funtzio nagusi ditu, jakina den beza1a: aditz
iragangaitzetako subjektua da 000 aditz iragankorretako objektua, ondoko
adibideotan ilcusten den moduan:
(15) Jon etorri da
(16) Jon ikusi dut

• Predilcatu osagarria ere abso1utiboan jartzen dugu (alde batera utzilco
ditugu hemen zalantzazkoak izan daitezkeen egarri naiz, merke saltzen
&ra eta horiek bezalako esapideak:):
(17) etxe hau polita da
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• Pisua, neurria, prezioa, tokia, modua, denbora eta horrelakoak
adierazteko itzuli adberbialak erabiltzen ditugu, absolutiboan ageri
direnak maiz aski (nahiz bestelako kasuetan ere ager daitezkeen):
(18) bi aste egonen da hemen
(19) orain dela zazpi urte etorri zen
(20) patata horiek bost /dIo pisatzen dute

• Bokatiboa ere kasu honetaz baliaturik adierazten da:

(21) loxe, hator hona!
8.1.3. Erabilera
• Bokatiboa aipatu dugu oraintxe berean. Bokatibo hori batzuetan
artikuluarekin eta beste batzuetan artikulurik gabe agertzen zaigu:
(22) bai, jauna (bai *jaun)
(23)ez,andre (ez,andTea)
• Izenburu eta tituluak artikuluarekin jartzen dira euskaraz:
(24) gizartea (*gizarte)
(25) kalea (*kale)
(26)batzokia(*batzoki)

• Posposizio batzuek kasu hau gobernatzen dute:
(27) ikusi zintudan eguna arte
(28) bi egun barro

• Esan dezagun kasu honek komunztadura egiten duela aditzarekin:
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(29) andrea ikusi dut
(30) andreak ikusi ditut
(31) andrea etorri da
(32) andreak etorri dira

• Partitiboa kasu autonomotzat hartu izan den arren sarritan
gramatiketan, abso1utiboaren baliokidea da guztiz eta abso1utiboak duen
distribuzioa du, neurri handi batean bederen. Ikusi dugun moduan beti
mugagabean ageri da. Hori dela eta, komunztadura singu1arra balitz
bezala egin behar du:
(33) ez dut mendirik aurkitu N. Yorken
(34) *ez ditut mendirik aurkitu N. Yorken
Partitiboa agertzen zaigu ezezko perpausetan, goiko adibideak
erakusten digun moduan. Erabilera hori errazago aurkitzen ahal dugu
delako izen sintagma masa moduan ulertzen baldin badugu:
(35) ez dut ogirik erosi
Entitateek erreferentzia bakarra eta konkretua dutenean ezin da
partitiboa erabili:
(36) gaur ez da irakaslerik etorri eskolara
(37) gaur ez da irakaslea etorri eskolara
Jakina, bigarrenean erreferentzia zuzena duen irakas1e batí buruz ari
gara. Aurrekoan, ordea, ez da hala gertatzen. Horrela sortzen dira
honelako esaldiak ere:
(38) ez da ogirik
(39) ez da ardorik
Galde perpausetan ere erraz aurkituko dugu partitiboa:
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(40) behar duzue ogirik?
Eta hor, ogirik jarri beharrean libururik jarri izan bagenu, berdin:
abstraktua den zerbaitez ari gara. Zati galderetan ere, galdera hauek
erretorikoak direnean, badu lekurik partitiboak:
(41) nork erosi du inoiz ogirik liburudenda honetan?
Baina hor ez da benetako galdera, ezezka ematen dugun baieztapena
baizik: alegia, inork ez duela inoíz ere erosi hor ogirik.
Baldintzazkoetan aurkitzen da sarritan partitiboa:
(42) laguntzarik behar baduzu, deitu
Honen antzera konparazioak egitean ere:
(43) mendirik handiena

Edo asko, gutxi,franko eta halakoetan ere:
(44) zaldirik franko
(45) gizonik aski

Baina hiru hauetan (baldintzazkoetan, konparazioetan eta zenbatzaile
zehaztugabeetan) aukeran dugu, jakina, partitiboa erabiltzea ala ez:
(46) laguntza behar baduzu
(47) mendi handiena

(48) gizon aski
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Balio enfatikoa eman nahi diogunean sintagmari, baiezko
perpausetan aurkituko dugu partitiboa, nahiz gaur egun erabilera honen
abusua gertatzen ari den:
(49) bada hemen neska ederrik
Partitiboak aditzondoak sor ditzake eta horrek -/w marka hartu:

(50) zuk ikusiriko liburuak
(51) zuk ikusirikako liburuak
Esan dezagun, azkenik, partitiboaren markak aditzondoak sortzen
ahal dituela batzuetan (absolutiboak ere sintagma adberbialak sortzen
dituen era berean), prOOikatuan aurkituko ditugunak:

(52) mutil hura gazterik hil zen
(53) haur horiek bakaffik utzi dituzte

8.2. Ergatiboa (-k)
8.2.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatua sing.:
3) Mugatu plur.:

-(e)k

-aJe
-ek

Izen sintagmaren kasu honen marka -k da, loturako -e- bat hartzen
duelarik izena 000 izenkia kontsonantez bukatzen denean:
(54) zer ikaslek ekarri dizu hori?
(55) zer lagunek ekarri dizu hori?
Artikulua eta zenbaki marka jarriz gero hauxe dugu:

191

Euskal Gramatika Laburra Perpaus Bakuna

(56) lagunak esan du
(57) lagunek esan dute
8.2.2. Funtzioa
Ergatiboak beti subjektuaren funtzioa betetzen duo Norrnalean, baina
ez beti subjektuaren funtzioa bat dator ekintzaren egiletasunarekin. Esan
nahi baita, ekintza baten egilea (kontzeptu semantikoa) eta subjektua
(kontzeptu sintaktikoa) norrnalean izen sintagma berean biltzen direla.
Baina bitasun batu hau askotan hautsia gertatzen da:
(58) haurrak leihotik bota du sagarra
(59) Jainkoa deabruaz tentatua izan zen
(60) ume honek eztul OOerra bildu du
Hiru adibide hauetan badirudi lehenbizikoan bakarrik doazela eskutik
egiletasuna eta subjektutasuna, hor haurra baita aldi berean egilea eta
subjektua. Bigarrenean, deabruaz sintagmak egiletasuna markatzen du,
nahiz ez den subjektua. Azkenekoan, berriz, umea subjektua da, baina
nekez egilea, egiletasun horrek gauzak egiteko nahia 000 borondatea
erakutsi behar duela baitirudi eta hemen, hain zuzen, ez dago hain argi
umeak nahi izan duelako bildu duela eztula.

Mendebaleko euskalkietan ez da bereizten, hala ere, singularraren eta
pluralaren artean, bietan -ak egiten baita (lagunak esan du eta lagunak
esan dute).
8.2.3. Erabilera
• Ergatiboarekin batera beste sintagma bat, objektua, agertzen da
norrnalean aditzaren osagarri moduan, absolutibo kasuan:
(61) andre horrek bazterrak txukuntzen ditu
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Hala ere, aditz batzuek ergatiboa besterik ez dute eskatzen,
absolutiboan egon beharko lukeen sintagma hura gabe:
(62) oso berandu urten du aitak etxetik
(63) euskarak iraunen du gure lagunekin erabiltzen badugu
(64) esneak uste gabean iralán du
(65) baserritarrak gogor dihardu lanean
Jo aditza ere sail honetakoa litzateke erabilera batean:

(66) Andonik mendi alderajo du

Aditz honek bai baitu, horren ondoan, beste erabilera bat ere, zanpatu
000 esan nahi duena:
(67) Andonik oso ongijotzen du gitarra
(68) Koldok bere anaiajo du
Beste aditz batzuek absolutiboan ez doan beste izen sintagma bat
nahi dute ergatiboarekin batera:
(69) lan honi berehala ekinen diogu (guk)
(70) base"ita"ek hemendik eusten diote igitaiari

• Badira lexikalizaturik geratu diren zenbait izen, aditzarekin bat
eginak: berba egin, hitz egin, lan egin, alde egin, huts egin, e.a.
Horrelako aditzetan berba, hitz, lan edo alde bezalako hitzak ez daude
absolutibo kasuan, baizik aditzarekin bat eginak. Horregatik ez dute
absolutibo kasuan dauden sintagmen distribuzio bera:
(71) etxeak egin ditut

(72) ez dut etxerik egin
(73) etxe handia egin dut

(74) *aldeak egin ditut
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(75) *ez dut alderik egin
(76) *alde handia egin dut
Jakina; sail honetan dauden guztiak ez dira berdin-berdinak eta
lexikalizatze prozesu maila diferentean daude: berba egin esaten da, baina
honekin batean berba asko egin ere; hitz egin eta hitzik egin ez dira
berdinak; ezta ere huts egin eta hutsik egin; meza huts egin du esan
daiteke, baina ez *otoitza hitz egin du, e.a.
• Eguraldi aditzetan ez dugu ergatiborik, nahiz aditza iragankorra den:
(77) atertu du
(7S) euria egin du
(79) eguna luzatu du

Neurri batean, gaur egun honenbeste hedatzen ari diren duela hamar
urte bezalako esapideek ere goiko horien egitura izango lukete, hor ere
ez baita ergatiborik (bide batez, literatura tradizioan orain de/a hamnr urte
bezalako esaerak mendebalean ageri dira maizago, orain duela hamar urte
ekialdekoa delako. Denetan zaharrena orain hamar urte da).
• Ez da esan beharrik, aditzarekin komunztatu behar du kasu honek:

(SO) nik ez dut egin
(SI) guk asmatu dugu

8.3. Datiboa (·i)
S.3.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatua sing.:
3) Mugatu plur.:
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-mi
-ei
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Datiboaren oinarrizko marka -i da, baina tarteko -r- bat hartu behar
izaten du izenkia bokalez bukatzen denean:
(82) bost gizoni esan genien etortzeko
(83) bost andreri esan genien etortzeko
Singularrean -ari eta pluralean -ei, beti berdin:
(84) andreari esan renion
(85) andreei esan zenien

8.3.2. Funtzioa eta erabilera
• Bigarren objektua edo zehar objektua markatzeko erabiltzen dugu
datiboa eta komunztadura egiten du aditzarekin:
(86) Anttonek Laurari eman dio pilota
(87) Anttonek haurrei eman die pilota
Hala ere, literatura tradizioan eta egungo ekialdeko hizkeran, goinafarrera barne, ez da beti egiten komunztadura, izen sintagma datiboa
agerian baldin bada behintzat. Lapurteraz, ordea, badirudi tradizio
handiagoa izan duela, mendebaleko euskalkietan bezala, komunztadura
agerian uzteak:
(88) nagusiak erran du bere etxekoei
(89) alkateak herrikoei eskatu du bestak hobeki antolatzeko
Zemahi gisaz, idazteko orduan bederen, badirudi komunztadura hau
beti errespetatu beharko genukeela batasun bidean aurreratu nahi badugu,
horixe baita hedatuenik dagoen usarioa.
• Zenbait aditzek hartzen duen osagarria datiboan jarri behar izaten
dugu: ekin,jarraitu,jarraiki, eutsi, begiratu, behatu, eragin, e.a.:
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(90) gazteria ez zaio jarraikitzen gurasoen legeari
(91) indarrez eragin zion palankari
Semantika aldetik genitiboa eskatuko luketen hainbat esapide
daliboaren bidez ere eman ditzakegu. Hori gertatzen da ondoko adibide
hauetan:
ama hil zait
semea erotu zaigu
maisua haserretu zaizue

(92) nire ama hil da
(93) gure semea erotu da
(94) zuen maisua haserretu da

ühart gaitezen ergatiboa eta datiboaren artean ere halako zerbait
gertatzen zaigula:
(95) dirua galdu dut
(96) lanak ahantzi ditut

dirua galdu zait
lanak ahantzi zaizkit

Falta dut etafalta zait ere sail berekoak dira. Datiboarekin ageri da
aditz hau Leizarragaren, Uriarteren, Hualderen eta Harizmendiren
testuetan, besteak beste. Mitxelenak berak ere maizago erabiltzen ditu
falta zaiten sailekoak. Ekialdean eta Baztanen usuago ageri da eskas
besteen kide bezala, normalean datiborik gabe, falta hori ez baita
horrenbeste erabiltzen:

(97) zcr dut oraino eskas
• Posposizio batzuek kasu marka hau eskatzen dute:
(98) senarrari buruz mintzatu da
(99) anaiari esker jakin ahal izan zuen
(lOO) amari kontra bildu da haurra
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8.4. Azken oharrak
Beste hizkuntza askotan gertatzen den moduan, euskaraz ere zenbait
sinkretismo gertatzen da, funtzio gramatikal diferenteak adierazteko
marka berberak erabiliz. Aipa ditzagun hemen horietako batzuk:
• Mendebaleko mintzairetan pluraleko absolutiboa eta ergatiboa
nahasi egiten dira, kasu honetako sinkretismoa aditzak hausten duelarik
(hau ez da onartua euskara batuan, jakina denez):
(101) umeak zarata handia ateratzen dute
(102) umeak eraman ditu Karmelek haurtzaindegira

• Mintzaira eta euskaIki guztietan ergatibo singularra eta absolutibo
plurala marica berarekin datoz:
(103) umeak zarata handia ateratzen du

• Perpaus iragangaitzetako subjektuaren funtzioa eta perpaus
iragankorretako objektuaren funtzioa kasu marka berarekin adierazten
dira (hau da zinezko sinkretismoa):
(104) umea mendirajoan da
(105) umea ekarri du Edurnek

• Esan dezagun, azkenik, ergatiboaren mugagabea eta ergatibo
mugatu plurala sinkretismoan agertzen direla hitza kontsonantez
amaitzen bada:
(106) bost gizonek esan dute
(107) gizonek egin dute
Hizketa bizian sinkretismo horiek guztiak eta gehiago ere aurkituko
dira, egia esan. Dena dela, hiztunak baditu bideak sinkretismo horrek sor
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ditzakeen anbiguetateak: hausteko, azentuazioa, testuingurua, aditzaren
morfologia, e.a.
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9. kapitulua:

ADITZ MOTAK

9.0. Sarrera
Perpausaren oinarrizko osagaietako bat izen sintagma dela adierazi
dugu. Beste osagaia aditz sintagma da. Hizkuntzalarien artean eztabaidak
izan dira izen sintagmaz gain bigarren osagaia aditz sintagma ote den ala,
alderantziz, aditzaren inguruko elementuak den-denak parean ote dauden,
perpausaren barnean izen sintagma desberdinak eta aditza bakarrik
bereiziz. Bestela esan; hizkuntzalariek eztabaidatu dute euskaraz aditz
sintagmarik ba ote den. Remen ez ditugu eztabaida honetan erabili izan
diren argumentuak zehaztuko, gramatika hau ez baita leku aproposena
horren berri emateko. Hala ere, badirudi arrazoi handiagoak daudela
euskal perpausaren egituran aditz sintagma behar dugula baieztatzeko,
ezeztatzeko baino. Rori dela eta, hemen ere ontzat emango dugu
perpausaren osagaiak izen sintagma eta aditz sintagma direla onartzen
duen hipotesia. Azken batean, eztabaida honek ez baitu funts gehiegi
tankera honetako gramatika batean.
Aditz sintagmaren ardatz elementua aditza da eta honek hartzen ditu
bere inguruan hainbat osagarri, osagarri hauek aditzarekin batera osatzen
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duten egituraren konplexutasuna behar bezala aztertzeke dagoela oraindik.
Has gaitezen, hortaz, aditzarekin, aditzen barnean dauden aditz mota
desberdinak bereiziz.

9.1. Aditz bakunak eta aditz elkartuak
9.1.1. Aditz bakunak
9.1.1.1. Euskal aditzaren barnean multzoak eta bereizketak egiteko
orduan bide bat baino gehiago segi daiteke. Horrela, adizki trinkoak eta
adizki perisfrastikoak bereizten dira, esate baterako, grarnatiketan:
(1) Mikel dator
(2) Mikel etorri da

Ez da hori, hala ere, bide bakarra. Bigarren adibidea hartuz gero, esate
baterako, bi zati nagusi bereiziko ditugu hor: batek biltzen du aditzaren
esanahia (etor) eta bestean ageri dira gramatika markak (-i, do, -a-):
aspektua, aldia (EGLU-I1 liburuan tempusa deitzen da), e.a. Esanahia
biltzen duen zatiari aditzoina deitzen zaio: hain zuzen ere, aditzoinean
oinarriturik, aditz mota desberdinak bereiz daitezke. Kontua da, ordea,
aditzoina ez dela normalean bakarrik ageri, baizik aspektu burutuaren
markarekin, partizipioan alegia. Izendatu ere, partizipioaz baliatuz
izendatzen ditugu aditzak. Horrela, comprar edo acheter euskaraz nola
esalen den galdetuz gero gaur egun, erantzuna ez da eros, baizik erosi
(salbu zubereraz). Hor ikusten da nola euskaraz, erdaraz ez bezala,
aditzoina (eros) aspektu markarekin batera (-i) ematen dugun. Zemahi
gisaz, zenbait testuingurutan aditzoina bera bakarrik ere erabiltzen ahal
dcnez, geroago itzuliko gara puntu hau aztertzera.
Esanahia biltzen duen zatia bakarrik kontuan hartuz, sailkapen nagusi
hau egin daiteke euskaraz (esan bezala, partizipioaz izendatuko ditugu
guk ere, ohiturari jarraiki): aditz bakunak eta aditz elkartuak, ondoko
adibideotan ikusten den bezala:
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(3) andreak autoa saldu du
(4) haurra mendirajoan da
(5) mundua itxuraldatzen ari zaigu
(6) gure proposamena onetsi zuten
Lehenbiziko bi aditzak (saldu etajoan) bakunak direla esanen dugu,
morfema batek bakarrik osatuak (partizipioaren morfema ez da, jakina,
kontuan hartzen). Beste bi aditzak, berriz, elkartuak dira (itxura-aldatu;
on-etsz).
9.1.1.2. Aditz bakunen artean, aditz berezkoak eta aditz eratorriak
bereiz daitezke. Berezkoak dira, esate baterako,joan, erosi, saldu, etorri,
ikusi, egin, e.a. Baina aditz guztiak ez <lira sail horretan sartzen, hainbat
aditz berri sor baitaiteke beste kategoria bat oinarri hartuz. Aditz hauei
aditz eratorriak esaten diegu: gizondu, gorritu, berandutu, etxeratu, e.a
• Aditz eratorri batzuk izen batetik eratortzen dira: halakoak dira
gizondu, arautu, umetu, distiratu, gosaldu, aitondu, eskertu, dirutu, e.a.
• Beste aditz batzuek adjektiboak (izenondoak eta -koz osaturiko
izenlagunak) dituzte oinarrian: luzatu, zahartu, ihartu, usteldu, etxekotu,
gorritu, goibeldu, garraztu, gaurkotu, bestelakotu, ilundu, zikindu,
garbitu, lehortu, e.a.
• Badira aditzondoan oinarritzen direnak ere: berandutu, urrundu,
hurbildu, gainezkatu, zeharkatu, harrikatu, e.a
• Aditz batzuk -ra kasu marka daraman izen sintagrnatik eratorriak
dira: plazaratu, urrutiratu, oheratu, leporatu, etxeratu, kaleratu, e.a. Aditz
hauek garai batean ez zuten ez eta partizipioaren marica ere hartzen: atera
(adizlaguna nahiz aditza izan daiteke).
• Azkenik, ekintzak eragileren bat duela adierazi nahi dugunean,
aditzoinari arazi, erazo edo eragin gaineratzen zaio: geldiarazi, eginarazi,
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saiatuarazi, sortarazi. ba"e eragin. lan eragin. e.a Aditz elementu arazle
horiekin batera, antzina euskarak bazuen beste baliabide bat aditzoin
arazleak sortzeko: -ra- artizkia Horrela, honako aditzok aurki daitezke
gaur egun ere: eratorri, eragin, erantzun, irakatsi, erakutsi, iragan,
iratzarri, erantzi, eraso, erabili, eragotzi, erasan, e.a. Artizki hau,
nolanahi ere, iharturik gelditu da, ez baitu balio jadanik balio arazle hori
aditzoinari eransteko. Areago, -ra- artizkiaren bidez sortutako aditzoin
arazle askok eta askok ballo berezi hau galdu egin dute eta, ondorioz, -radun aditzoin horiek beste edozein aditzoinen pareko bilakatu dira:
erantzun, eratorri eta erabili, esaterako, ez ditugu entzun, eto"i eta ibili
aditzen arazletzat hartzen egungo euskaran, beren esanahi propioa garatu
baitute. Hori dela eta, arazle ere bihur ditzakegu aipatu bidetik:
(7) hiru orduz larruzko beroIda soinean erabilarazi zidaten
9.1.2. Aditz eIkartuak
Aditz eIkartuen artean ere mota asko bereiz daitezkeenez, multzo OOt
baino gehiago egingo dugu.
• Aipa ditzagun, hasteko, aditz elkartu berezkoak. Honela deitzen
ditugu bi elementuz osaturiko aditzak, bi elementu horien artean
bigarrena aditza delarik. Horrela eratzen dira eraberritu, antzaldatu,
itxuraldatu eta halakoak. Halaber etsi eta iritzi aditzekin osatutako aditz
eIkartu berezkoak, gaur askotan ihartutzat eman baditzakegu ere: onetsi,
oniritzi, gaitzetsi, berantetsi, gaitziritzi, e.a. Hauek denak eIkarturik
idatzi behar dira: indargaldu. uranditu. gaitzetsi. antzaldatu. biziberritu.
indargabetu; azpimaffatu. QUff(e)ikusi. e.a
(8) hiru ikasleren aurrean antzaldatu zen Tabor mendian
• Aditz batzuek *edun motako laguntzailea daramate: maite
izan/ukan, behar izan/ukan, nahi izan/ukan, uste izan/ukan, damu
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izan/ukan, merezi izan/ukan, batio izan/ukan, higuin izan/ukan, ezagun
izan/ukan, e.a.
(9) maite ditut, maite, zure bazterrak, lanbroak izkutatzen
daizkidanean (kantua)
(10) gure haurrak beti ere lehengusuaren jostailua nahi izaten du

Sail honetan sar litezke ahal izan/ukan eta ezin izan/ukan, aditz
bezala erabiltzen ditugunean:

(11) nik ahal dut
(12) horrek ezin du
• Aditz asko ditugu euskaraz izena + egin, eman 000 hartu kateaz
baliatuz osatzen direnak: negar egin, piper egin, lo egin, alde egin, hitz
egin, eztul egin, berba egin, min eman, hitz eman, okasio eman, bide
eman, esku eman, min hartu, kontu hartu, e.a.:

(13) ez dajendearen aurrean berba egiteko gauza
(14) oso ondo lo egiten da ohe honetan
Tankera honetako aditzez beste nonbait ere mintzatu baldin bagara ere
(ikus 1. eta 8. kapituluak), oroitaraziko dugu hemen aditz hauen guztien
lexikalizatze maila ez dela beti berdina. Batzuetan izena aditzetik hereiz
daiteke, beste objektuak bereizten diren modu bertsuan:

(15) ez du negarr(ik) egin
(16) ez du min(ik) hartu
Beste batzuetan, ostera, ez:

(17) *ez du alderik egin
(18) ez du aldegin
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Partitiboaren marica hartu ondoren, esanahia ere aldaturik geratzen da
batzuetan:
(19) ez du hitzik egin i:- ez du hitz egin
(20) ez du lanik egin i:- ez du lan egin (euskaIki batzuetan bederen)
Gainera, aurreko sailekoek objektua hartzen badute ere ("Miren maite
du") aditz hauek ezin dute objektu zuzenik hartu:

(21) *predikua hitz egin du
(22) *lfiakik bece andregaia aldegin du
Salbuespena huts egin da, euskaIki batzuetan eta itzuli batzuetan
bakarrik erabilia:
(23) meza huts egin du

(24) kolpea huts egin du
Aditz hauek, nolanahi ere, beti bereiz idatzi behar dira: lo egin, negar
egin. barre egin, oihu egin, berba egin; negar eragin, barre eragin, leher
eragin; beldur eman, hitz eman, kontu eman, su eman; min hartu, kargu
hartu, parte hartu, kontu hartu, e.a.
• Aditz batzuk izan laguntzaileaz baliaturik osatzen ditugu: lotsa izan,
gose izan, egarri izan, hotz izan, e.a.
(25) txikitan Tolosan bizi izan nintzen
(26) beldur naiz ez ote duen elurra egingo
Dena dela, aditz hauek ez dira beti modu berean erabiltzen (geroago

azaltzen den moduan):
(27) datorren urtean Tolosan biziko naiz
(28) *datorren urtean beldurko naiz unibertsitatean sartzen naizenean
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9.2. Aditz motak kasu gramatikalen arabera
9.2.1. Nor eta nor-nork motako aditzak

Orain arte eman ditugun irizpideez gain, aditzoinak beste modu batera
ere sailka daitezke: aditz bakoitzak onartzen dituen kasu gramatikaletan
(hau da, nor, nork eta nori kasuetan) oinarritzen da beste sailkapen
irizpide hau, aditzak erabakitzen baitu perpaus batean nork edo nori
sintagmarik: agertu behar duen 000 ager daitekeen:
(29) berandu etorri da
(30) berandu etorri zaigu
(31) *berandu etorri du

Etorri aditza, horrenbestez, nor sailekoa da eta nori ere aukeran dauka,
baina ezin du nork sintagmarik hartu. Aldiz, jakin aditzak beti nork
sintagma eskatzen du, baina ez du nori sintagmarik onartzen:
(32) aitak egia jakin du
(33) *aitak egia jakin dio
Aditzak onar ditzakeen sintagmak kontuan hartuz, hortaz, sailkapen
nagusi hau egin daiteke: aditz batzuk nor motakoak dira; beste batzuk,
berriz, nor-nork motakoak:
(34) Koldo beldur da ez ote den berriz ere eroriko
(35) Mirentxuk bidean agurtu gaitu
Argi dago ez dagokiola gramatikari, baizik hiztegiari, aditz bakoitza
zein sailetakoa den zehaztea, sail hauek ez baitira beti berdin agertzen
euskaIki guztietan: adibidez, joan aditza mendebalean nor sailekoa den
arren, ekialdeko euskalkietan nor-nork bezala ere agertzen da, eraman
aditzaren esanahia hartzen duela orduan. Gauza bera gertatzen da ibili
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aditzarekin ere. Esan dezagun, dena dela, nor-nork erako sailean
azpimultzo batzuk bereiz daitezkeela.

• Nor-nork sistemako aditzetan absolutiboan eta ergatiboan dauden
sintagmak behar izaten ditugu normalean (nahiz hizkuntzak sintagma
hauek izkutuan uzteko aukera ere baduen):
(36) [gure osabak] erosi omen du [etxea]
(37) [guk] hiru bidez bazkatzen dugo [zakurra] egunero
• Sistema honetako aditz batzuek, ordea, ez dute benetako nor
sintagmarik onartzen, nahiz itxuraz adizkia nor sintagma dugunean
bezalakoxea izan (laguntzailetzat nor-nork sistemako aditza behar
baitote):
(38) josten ikasi du
(39) arratsalde osoan dihardu lanean
Aditz hauek nor-nork motakoak ditugu, baina nor sintagmaren ordez
inesiboa hartzen dute (josten, lanean) objektu bezala. Aditz mota hauek
flOr izeneko aditzak direla esaten dugo.
Sail honetan berean sarto behar dira balio izan/ukan, iraun, pisatu.
neurtu. eta halako aditzak. Hauetan bada itxuraz nor sintagma bat baina
sintagma honen funtzioa ez da objektuarena, sintagma adberbiala delako
azken funtsean, zenbat galderari erantzuten diotenak (ikus 8. kapitolua):

(40) hiru ordu irauten du fIlme horrek
(41) bost mila pezeta balio du liburuak
Nor izenekoak dira, hirugarrenik, deitu, begiratu, lagundu eta
horrelakoak (beti ere nor-nori-nork sisteman erabiltzen baditugu, nori
gabe ere erabiltzen ahal baitira):
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(42) etxera lagundu dizuet
(43) telefonoz deitu digute
(44) jakinminez begiratu dizu
Sistema honetan (nor-nori-nork) hiru sintagma behar ditugu, baina
berriz ere nor sintagma ez da ageri, nor izuna dugu hemen. Jakina denez,
aditz hauek beste era bitara ere eman litezke: "telefonoz deitu zaitut" eta
"telefonoz dei egin dizut". Orduan ez litzateke arazorik sortuko, sintagma
guztiak behar bezala gauzatuak izango baikenituzke.
Bada oraindik laugarren sail bat ere: bazkaldu, gosaldu, afaldu, irakin,
kurritu, distiratu, e.a. Aditz hauek guztiak, beste nonbait esan den
moduan, aditz iragangaitzak ditugu (objekturik hartzen ez dutelako).
Ekialdeko euskaIkietan bazkaldu, gosaldu eta halakoek izan hartzen ahal
badute ere laguntzailetzat, beste euskalkietan *edun behar dute, baina,
tradizioaren arabera, objekturik gabe. Euskarak mailegatzen dituen
aditzek, sarri askotan, bide hau segitzen dute: funtzionatu, dimititu, e.a.
• Beste aditz multzo batean, berriz, nork sintagma da ageri ez dena.
Gutxi izanik ere, aditz batzuek nor-nork motako laguntzailea eskatzen
dute, baina ez dute nork sintagmarik onartzen:
(45) euria hasi du
(46) hatz lulndia egiten du
(47) egWUlluzatu du

• Azkenean jarriko ditugu merezi izanlukan eta bati~ izanlukan
esapideek osatzen dituztenak. Aditz hauek izan daitezke, batetik, nor-nork
sistemako aditz arruntak:
(48) halako abiadan joateagatik kameta urte osorako goratzea merezi
du gizon horrek
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Ikusten denez, hor daude gauzatuak bi sintagmak: nor eta nork,
alegia. Baina bestetik, ekintza batez ari garenean, askotan ez dugu
subjektua adierazten duen izen sintagmarik: hemen ere nork sintagma
falta dugu. Hori gertatzen da honako adibideotan:
(49) pelikula hori ikustea merezi du
(50) horrela jokatzea ez du balio
Ez dezagun ahantz erabilera hau dutenean zenbait hiztunek
alderantzizkoa ere egiten dutela, nor sintagma sobran utziz:
(51) pelikula hori ikusteak merezi du
(52) horrela jokatzeak ez du balio
9.2.2. Sail aldaketak
Aditzak sailka multzokatu ditugun arren, sail batetik besterako
aldaketak gertatzen dira. Aipa ditzagun hemen maizen gertatzen direnak.
9.2.2.1. Aditzek balio inpertsonala hartzen dutenean gertatzen da
aldaketa nagusi bat. Horrela, nor-nork sailekoa da saldu aditza:
(53) dendariek sagarrak garesti saltzen dituzte
Baina aditz hau inpertsonal bihurtuz gero, nork sintagma desagertzen
da eta orduan, berez nor-nork sistemakoa den aditza nor sistemako
bihurtzen dugu:
(54) sagarrak garesti saltzen dira
N or sistemako aditzak ere izan daitezke pertsonalak edo
inpertsonalak:
(55) hemendikjoaten da egunero autobusa Donostiara
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(56) hemendikjoaten da Donostiara
Aditzak inpertsonal bihurtzea beste zenbait konturekin loturik dago
(aspelctuarekin, esaterako):
(57) *hemendikjoan da Donostiara

Jakina; perpaus hori gramatikala da pertsonala baldin bada. Baina,
goian gertatu den bezala, irakurketa inpertsonala eginez gero, ezin da
gramatikala izan. Bestera esanda, (56) perpausa pertsonala nahiz
inpertsonala izan daiteke. (57), aldiz, beti pertsonala.
Badira beste debeku batzuk ere, geroago aipatuko direnak (hirugarren
pertsonan oinarriturikoak bihurtzen ditugu inpertsonal, e.a.)
Sail aldaketa nagusi hau honela islada dezakegu:

[nor (nork)] - - > [nor, inpertsonala]

9.2.2.2. Konpara ditzagun ondoko bikote hauek:
(58)

aitona zaharra Júl da
aitona zaharra Júl dute zak:ur basati horiek

(59)

mendia elurrez zuritu da
lagun horiek beren etxeetak:o horrnak kisuarekin zuritu dituzte

(60)

putzua gaur goizean bete da
gure umeak: ontzia urez bete du
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• Bikote hauen artean gertatzen den oposizioa ez da goikoa bezalakoa:
han nor-nork sistematik nor sistemara pasatu bagara (inpertsonaltasuna
eskuraluz horrela), hemen ez. Hemen alderantzizko zerbait gertatu dela
emalen du: badirudi lehenik nor sistema dugula oinarrian eta hortik nornork sistemara igaro garela. Ohart gaitezen, nolanahi ere, hasierako nor
horrek ez duela nahitaez balio inpertsonala. Konpara ditzagun ondoko bi
perpaus hauek:
(61) ontzia bete da
(62) ontzia gaur saldu da
Bigarrena bakarrik da inpertsonala, ikus daitekeenez, ezin baitugu
pentsatu, perpaus horien aurrean, zehaztugabeko batek bete duela ontzia.
Bai pentsa daiteke, ordea, zehaztugabeko norbaitek saldu duela ontzia.
Ontziak bakarrik bete daitezke (kanpoan utzi eta euria egiten badu,
esaterako) baina ez dira bakarrik saltzen. Orduan, zer nolako aldaketa
suerlatzen da "zuritu da" bezalako batetik "zuritu du" bezalakora igarotzen
garenean? Edo, bestela esan, zer alde dago "aitona zaharra hil da" eta
"aitona zaharra hil dute" bezalako esaldien artean?
• Aditzen semantika kontuan hartzen badugu, mota askotako aditzak
ditugu (informazio hori, hain zuzen, hiztegiak eman behar digunez, ez
dugo guk hemen kontuan hartuko, aditzen forma edo itxuran eraginik ez
duen bitartean). Horietako batzuk inkoatibo deitzen ditugu. Aditz
inlcoatiboak dira egoera aldaketa bat adierazten dutenak, edo ekintzaren
hasiera adierazten dutenak: "ontzia bete da" diogunean edo "aitona hil da"
diogunean, argi ikusten da hor egoera aldaketa bat suertatu dela: hutsik
zegoen ontzia lehenik, eta orain betea daga; aitona bizirik zegoen, baina
orain ez da bizi.
• Aditz inkoatiboek nork sintagma bat hartzen dutenean, aditzaren
ekintza berez suertatu beharrean norbaitek bortxaturik gertatu dela
adierazi nahi dugu, aldaketa horrek eragileren bat izan duela edo, esanez.
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Horrenbestez, aditz inkoatiboak aditz arazle bihurtzen direla esan daiteke.
Hauxe da euskaraz dugun beste sail aldaketa argi bat

[nor , inkoatiboa] - - - > [nor-nork, arazlea]

Dena deJa, arazle deitu ditugu Iehenago arazi hartzen duten aditzak ere.
Badirudi, hortaz, aditz arazle guztiak ez direla berdinak: "bete da"
inkoatiboa baldin bada, "bete du" arazlea izango litzateke, baina honekin
batera ditugu "bete arazi du" eta "bete arazi dio", hauek ere arazleak.
Baina arazo hauek gora-behera (eta geroago itzuliko gara berriz ere puntu
honetara) hemen argi utzi nahi dena da nor aditz baten eta nor-nork aditz
baten arteko erlazioa, sarritan, aditz inkoatibo baten eta nolabaiteko
arazle baten artekoa izan daitekeeJa.
Nolanahi ere, kontuan izan behar dugu orain nor-nork sistemakoa
dugun aditz hau inpertsonal bihur dezakegula, nor erara berriro. Baina
orduan, jakina, anbiguetatea sortzen zaigu, nor erako aditz honen
oinarrian aditz inkoatibo bat (nor sistemakoa) edo aditz arazle bat (nornork sistemakoa) inpertsonal bat izan baitezakegu:
(63) noiz hiltzen dira zerriak zure herrian?
Perpaus horrek bi interpretazio ditu: zerriak berez hiltzen dira, aditz
inkoatiboa; 000 zehazten ez dugun norbaitek zerriak hiltzen ditu, aditz

arazlea.
9.2.2.3. Inpertsonaltasuna adierazteko modu bakarra ez da aipatu
dugun hori. Nor-nork erako aditzen bidez ere adieraz daiteke
inpertsonaltasuna, saila aldatu gabe. Horrelakoetan, aditz Iaguntzaileak
hirugarren pertsona ergatibo pluralari dagokion marka eraman ohi du:
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(64) Indian behíak ez dituzte hiltzen
(65) sorgínen ipuínak kontatuz ikaratzen zituzten haurrak
Inpertsonaltasuna lortzeko bíde hau, perpauseko nor hírugarren
pertsonari dagokionean bakarrik erabil daíteke:
(66) baserritaf horrek sagarrak merke saltzen ditu
(67) sagarrak merke saltzen dira
Ikusten denez, ínpertsonaltasuna oinarriko nor hori beste perpausaren
subjektu bihurtuz eskuratzen dugu. Baina nor hori hirugarren
pertsonakoa ez bada, orduan ezín dugu perpaus ínpertsonalik sortu:
(68) etxeko lanak ez egiteagatik zigortu nau anderefloak
(69) *etxeko lanak ez egiteagatik zigortu naiz
Jakina, zigortu naiz esan baldín badaiteke ere, horrek beste zerbait
adierazí nahi du, bistan denez (nire burua zigortu dut). Inpertsonal horien
ordez, beste era honetako inpertsonala behar dugu nahitaez:
(70) elXeko lanak ez egiteagatik zigortu naute
Dena dela, kontuan hartu behar dugu horrelako guztietan "haiek"
horrek ezín duela inor ere seinalatu, bestela ez bailitzateke ínpertsonal
izango (beti bezala, perpaus hauek anbiguoak dira, bi esanahi
dituztelako: bat pertsonala, subjektua ezkutatzen dugula, eta bestea
ínpertsonala).
9.2.2.4. Bada beste aldaketa bat ere hemen aípatu besterik egingo ez
duguna. Ondoko adibideok adierazten digute aldaketa horren berri:
(71) arriskuan ikusi dut neure burna
(72) arrískuan ikusí naíz
(73) eIkar ikusiko dugu
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(74) ikusiko gara
Egitura hauek eIkarkari eta bihurkarien bidez ematen ditugu eta
hemen bere horretan utziko ditugu, hauen muga eta debekuez beste
nonbait mintzattl garelako (ikus 3. kapitulua).
9.2.2.5. Aditz batzuekin gertatzen da euskalki batzuetan mota
batekoak direla eta beste batzuetan, berriz, bestekoak. Esate baterako,
irten aditzak nor tankerako laguntzailea hartzen du gipuzkeraz, baina nornork tankerakoa, ordea, bizkaieraz:
(75) aita berandu irten da etxetik
(76) aitak berandu urten dau etxetik
Berdin gertatzen da igon aditzarekin ere:
(77) goraino igon gaTa
(78) goraino igon dogu
Bestalde, zubereraz eta behe-nafarreraz bazkaldu roz esaten da, beste
euskaIkietan bazkaldu dut esaten den bitartean.
9.2.2.6. Azkenik, beste erabilera bikoitz bat deitu,lagundu, begiratu,
eskertu, entzun, eta halakoekin gertatzen da:
(79) etxera lagundu dizut
(80) etxera lagundu zaitut
(81) eskertu dute
(82) eskertu diote
Orohar, mendebaleko euskaIkietan badirudi maizago ageri direla nornori-nork bezala eta ekialdean, berriz, nor-nork bezala. Utzi aditzak ere
aditz izena hartzen duenean osagarritzat (inesiboan) bi erabilera hauek
ditu:
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(83) jaietara joaten utziko zaitut
(84) jaietara joaten utziko dizut
Ez da esan beharrik "etxean utzi zaitut" bakarrik dela zuzena, jakina
(zuri etxean utzi dizut ezin da esan alegia, zuri hori abjetu zuzentzat
eman nahi baldin bada behintzat). Aipatu, azkenik, honako itzuli hauetan
aditz izena datiboan eskatzen duela aditz honek:
(85) erretzeari utzi dio
(86) eskolara joateari utzi dio

9.2.3. Nori sintagma
• Hasieran esan bezala, gehienetan nori sintagma aukerakoa da
perpausak eratzeko orduan:
(87) joan da mundu honetatik
(88) joan zaigu mundu honetatik
(89) berandu iritsi zen berria
(90) berandu iritsi zitzaigun berria
(91) auto berria erosi dut
(92) auto berria erosi dit aitak
• Hori da orohar gertatzen dena. Zenbait tokitan ihardun aditzak ere
har dezake datiboa. Badira, hala ere, nahitaez nori sintagma eskatzen
duten aditzak. Horrela, nor-nori sailekoak ditugu bururatu etajarraiki.
Aldiz, nor-nori-nork sailekoak dira ekin, iritzi, eutsi eta eragin (gaur
egunjarraiki ere sail honetan erabiltzen da):
(93) ideia onik ez zaio bururatzen ume honi
(94) lehenbailehen ekingo diogu lanari
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• Beste aditz batzuekin, berriz, alderantzizkoa gertatzen da eta ez dute
inoiz ere nori sintagmarik onartzen. Batetik ditugu lotsa izan, bizi izan
eta horrelako egiturak dituztenak. Bestetikjakin eta uste ukanlizan:
(95) *horrenbeste jenderen aurrean hitzegin behar duelako lotsa zaigu
(96) berehalajakin du egia osoa
(97) *berehalajakin dio egia osoa
Hala ere, euskara zaharrean auzoak ez dekian gatxa ona da (alegia,
auzoak ezagutzen ez duen hire gaitza ona duk) bezalakoak ageri dira.

9.3. Aditz arazleak
• Lehen esan den moduan aditz arazleak sortzeko arazi edo eragin aditz
elementuez baliatzen gara:
(98) Mikel etxean sartu da
(99) Mikel etxean sarrarazi dugu
Badirudi halako kasuetan bide hau segitzen dugula: arazle bihurtu
nahi dugun aditza nor sailekoa bada, nor-nork saileko bihurtzen dugu,
arazi gaineratuz, goiko adibideetan ikusi den moduan. Oinarriko
subjektua objektu bihurtzen dugu, ekintzaren eragileak hartzen duelarik
subjektuaren tokia. Mendebalean, ordea, nor-nori-nork sistema ere
erabiltzen da, kasu honetan subjektua datibo bihurturik (hau bizidunekin
gertatzen da, ez bestela):
(lOO) Mikeli etxean sarrarazi diogu
(101) Mikeli barre eragin diogu
Aldiz, oinarriko aditza nor-nork sistemakoa denean, arazi elementuaz
baliatzeaz gain, ezinbestekoa dugu nor-nori-nork sistema aukeratzea
perpausean nori sintagma ageri baldin bada, aditza arazle bihurtzekotan.
Kasu honetan aldaketa honela gertatzen da:
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(102) amak. umea etxean sartu du
(103) amari umea etxean sa"arazi diogu
Azken batean, subjektua (ama) datibo bihurtu dugu, oinarriko
objektua (umea) aldatzen ez dela. Subjektuaren tokia ekintzaren eragileak
betetzen du (guk). Ikusten denez, aditz arazleak sortzeko orduan
argumentu berri bat sartzen dugu aditzean: hasieran nor baldin badugu,
orain nork (ekialdean) 000 nor; (mendebalean) beharko ditugu; hasieran
nor eta nork baldin baditugu, orduan nor; sartzen dugu.
Baina nor; sintagma hori agertzen ez denean (zuzenean nahiz isildua),
aditzean ere ez da datibo markarik ageriko:
(104) Jainkoa maitarazten duena da kristau ona
Zer gertatzen da, ordea, hasiera-hasieratik hiru argumentuak. ageri
badira perpausean?:
(105) apezari aitortu diot nere bekatu handia
Ror ditugu nor, nor; eta nork argumentuak. Jo dezagun halako
egitura batean eragile bat sartu nahi dugula (nere gurasoak, esate
baterak.o). Orduan hau gertatzen da:
(106) gurasoek apezari aitorrarazi didate nire bekatu handia
Ikusten den moduan bi nor; ditugu orain. Honek biziki iluntzen du
esaldiaren esanahia eta horregatik bide hau segituz sortzen diren esaldiak
ez dira anitzetan onargarriak izaten. Goiko adibidea bera beste era
honetara jarriz, gogortxoago suertatzen da:
(107) nire gurasoek apezari aitorrarazi didate niri nire bekatu handia
Beste adibide hau ere naturala baldin bada,
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(108) salgai nuen landa Mikeli salarazi didate gurasoek
ondokoak ez dirudi hain ona:
(109) aitari libuma emanarazi diote Joxeri
Aldiz, berez nori sintagma onartzen ez duten aditzak arazle bihurtuz
gero ez dute arazorik izaten halako sintagmak ere onartzeko:
(110) *berehala jakin dio egia osoa
(111) berehala jakinarazi diogu aitari egia osoa
• Lehen aipatu ditugu aditz inkoatiboak eta aditz arazleak, hauen
artean maila desberdinak direla esanez. Hori argi ikusten da ondoko
adibide hauekin. Esate baterako, sortu aditza inkoatiboa da:
(112) istiluak sortu liren bileran
Aditz hori arazle bihurtu nahi baldin badugu, bi bide ditugu, orain
artekoa kontuan hartuz:
(113) batzarkide horrek istiluak sortu ditu
(114) batzarkide horrek istiluak sortarazi ditu
Baina ez dakigu zenbateraino esan daitekeen bi adizki horiek berdinak
direla. Gainera, er1azio hauek ilunago gertatzen dira beste aditz bat hartuz
gero (arazo semantikoak daude hemen jokoan, dudarik ez):
(115) autoa sartu da
(116) Mikelek autoa sartu du
(117) autoa sarrarazi dugu
(118) Mikeli autoa sarrarazi diogu
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Bigarrena eta hirugarrena dira lehenbizikoaren arazleak. Baina
laugarrena ere, bere aldetik, bigarrenaren arazlea da. Bere horretan utziko
dugu arazoa, hemen aipaturik.
• Aditz arazleekin erabilera inpertsonalak ere aurki ditzakegu.
Gertatzen dena da, inpertsonaltasuna, nagusiki, eragileari, hots, nork
sintagmari badagokio ere, bigarren maila batean egileari buruzko
inpertsonaltasuna ere kontuan har dezakegula. Hobeki esan, egilea, nori
sinLagmaren bidez adieraziko dena, isilean utz daiteke, nahiz hau ez izan
erabat egitura inpertsonala. Ikus dezagun adibide bat
(119) Patxikori gutun bat idatzarazi zioten bere gurasoek
Adibide honetan inpertsonaltasuna bi lekutan jar daiteke: gurasoen
ordez aipatzen ez den norbait inpertsonala izan daiteke eragilea; 000,
Patxikoren ordez, aipatzen ez den norbait inpertsonala izan daiteke egilea.
Egitura arazleetan, eragileari dagokionez, honako egitura
inpertsonalok aurkitzen ahal dira:
(120) Patxiko etxean sarrarazi zuten
(121) Patxikori gutun bat idatzarazi zioten

Beraz, ikusten denez, berdin da nor erakoa nahiz nor-nork erakoa izan,
bietan -te aukeratzen da inpertsonaltasuna adierazteko.
Egilea utzi nahi bada inpertsonalean honako egitura hauek ditugu:
(122) Santa Kruz apezak heriotza asko eginarazi omen zituen
Eragilea eta egilea, biak ere utz daitezke isilean, oinarriko bi
sintagma horiek inpertsonal bihurturik:
(123) hamar liburu irakurrarazi dituzte gela honetan
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Perpaus horretan ez da esaten nork irakurrarazi duen, ezta nori
irakurrarazi zaion (nork irakurri behar izan duen) ere. Azkeneko egitura
hauek, nor-nork sistema erabiliz eman beharrean, nor sistemako aditzen
bidez ere eman litezke:
(124) hamar libum irakurrarazi dira gela honetan
Azken batean, hor dugun erlazioa da (125) eta (126) adibideen artean
gertatzen den berbera:
(125) hamar libum irakurri dituzte ikasleek gela honetan
(126) hamar libum irakurri dira gela honetan
Lehenbizikoa pertsonala da; bigarrena, aldiz, inpertsonala.
Inpertsonalez ari garenez, eta haritik pixka bat UITUntzen bagara ere,
egin dezagun azkeneko ohar ba1. Inpertsonala adierazteko saila aldatu edo
himgarren pertsona pluralaren marka hartzen dugu, esan bezala (aipatu
diren debekuak kontuan hartuz, jakina):
(127) hiribusa goizeko zortzietan hartzen du Peruk
(128) hiribusa goizeko zortzietan hartzen da
(129) hiribusa goizeko zortzietan hartzen dute
Bada, hala ere, beste modu bat ere, elkarrizketan erabiltzen dena.
Rirugarren pertsona pluralaren marka erabili beharrean, bigarren pertsona
singularra ere erabil daiteke:
(130) hiribusa goizeko zortzietan har dezakezu...
Jakina; perpaus hau anbiguoa da. Benetan bigarren pertsona izan
daiteke ("zuk har dezakezu.. .") edo ez (kasu honetan "har daiteke..." esan
nahiko luke). Remen ere debekuak eta erabileraren baldintzak kontuan
izan behar dira:
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(131) hiribusa zortzietan hartu duzu
Hori (aspektua burutua dagoenean alegia) beti pertsonala da, perpaus
horretan ezin baitaiteke irakurketa inpertsonalik egin.
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10. kapitulua:

ADIZKI JOKATUGABEAK

10.0. Sarrera
Aditzak, zenbaitetan, forma jokatugabean ager daitezke pcrpausetan,
esan nahi baita, ez dutela aldiaren 000 pertsonaren markarik hartzen (ez
beraien barnean, ezta aditz laguntzaile baten bitartez ere). Aditz jokatu
gabe hauek hiru oinarrizko itxura hartzen dute:
Aditzoinak: sal, eros, hauts, etor, e.a.
Partizipioak: saldu, erosi, hautsi, etorri, e.a.
Aditz izenak: saltze, eroste, hauste, etortze, e.a.
Adizki jokatugabe hauek distribuzio desberdina dute perpausean eta
ezin dira nolanahi erabili. Hala ere, adibideetan ikusiko den bezala,
aditzoina eta partizipioa anitzetan aski parekoak dira eta eIkarren artean
truka daitezke. Nolanahi ere, ekialdean sarriago erabiltzen da aditzoina
mendebalean baino.
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10.1. Aditzoina
10.1.1. Perpaus lokabeetan
• Aditzoina erabiltzen da aginduak ematean, esate baterako:
(1) sarbamera!
(2) urrikal, launa

Ikusten denez, beti bigarren pertsonarekin. Hala ere, mendebaleko
euskaIkietan maizago ageri da testuinguru horietan partizipioa:
(3) sartu barrura!
• Galdera erretoriko eta harridurazkoetan:

(4) norkfida halakoari?
(5) non koka, hortaz, honenbertze jende?

Berriz ere esan behar da mendebalean errazago aurkitzen dela
partizipioa horrelakoetan.
• Errefrauetan ere aurkitzen da aditzoina (baina partizipioa ere):

(6) hik mana, nik saka
(7) otsoa non aipa, han gerta
(8) nonfida, han gal
• Kontakizunetan:

(9) ez dira lotsa hemen, egun bat osoa kurritzeko edo berdin bi:
lagun multxo bat bil eta lot bideari
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Baina esan behar da partizipioa ere molde bertsuan erabil daitekeela.
• Antzerkietako ohar eta iruzkinetan:
(10) Sar eskuinetik... , ama besarka ...., Joanesek kanta ... , denak
erretira...

Ez da esan beharrik mendebalean partizipioa dela nagusi egitura
hauetan:
(11) eskuínetik sartu..., ama besarkatu...,
10.1.2. Perpaus juntatuetan
Aditzoinaren erabilera manatzen duten bi aditz edo bi perpaus
juntatzen direlarik, aditz laguntzaileetatik bat ezaba daiteke, aditzoina
bera bakarrik utziz:
(12) bakean haz eta emenda dadin
Ikusten denez, batez ere laguntzaileak *edin eta *ezan direnean
gertatzen da hau:
(13) irakur ezazu, eta gogoan liar

Baina aditzondoa ere aurlcitzen ahal da hor:
(14) irakur ezazu, eta gogoan hartu

10.1.3. Perpaus txertatuetan
• Zehar galderetan nahiko arruntak dira ekialdeko euskalkietan,
galdera horietan beti ere aditz laguntzailea isiltzen badugu, ez bestela:
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(15) ez dakit nondik sar
(16) dudan nago zuri sal 000 hari eskaint
(17) badakigu non har
(18) badugu, horrenbestez, zer pentsa eta zertaz grina
Partizipioa ere erabiltzen da hor. Batzuetan, gainera, artikulua ere har
dezake, 000 partitiboa, bestela:

(19) badugu guk nondik hasi
(20) badugu guk zer esana
(21) badugu guk zer esanik
• Zenbait posposiziorekin aditzoina erabil daiteke:

(22) sar arau
• Zenbait esapiderekin ere. Subjuntiboa onartzen duten zenbait
predikatuk aditzoinaz osaturiko perpausak onesten dituzte osagarri gisa

(ekialdean):
(23) beldur naiz leizera eror
(24) kasu emazu ez gal
Kontzesibo kutsua duten zenbait esaeratan (gehienak ekialdekoak) ere
ageri da:

(25) zer gerta ere
Adlatiboan ematen diren zenbait aditz izenen ordez ere ikusiko dugu:

(26) emadazu dasta ("dastatzera")
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Ekintza baten luzapena eta errepikapena adierazteko, esaera
ihartuetan, ahai eta ezin elementuekin, eta bi aditz eIkarturik osatzen
diren izen eIkartuetan ere aditzoina erabil daiteke:
(27) ari zen irakur eta irakur
(28) mintza eta mintza, ez da ele egitetik baretzen
(29) oro har
(30) euria jaits ahaia ari zuen
(31) sinets ezina da
(32) harremanak (har-emán-ak)
Aditzak arazle bihurtzen ditugunean aditzoinaz baliatzen gara:

(33) hurbilarazi
(34) sarrarazi

10.2. Partizipioa
Esan dezagun, hasteko, euskaIki askotan ez direla aditzoina eta
partizipioa bereizten. Hori dela eta, orain arte aipatu ditugun erabilera
gehienak partizipioaz moldatzen dira euskaIki horietan.
10.2.1. Partizipioa eta izenondoa
Izenondoaz aritu garenean esan dugun bezala (ikus 5. kapitulua)
sarritan partizipioa eta izenondoa oso loturik agertzen dira. Azken batean
esan daiteke partizipioa aditz izenondo bat besterik ez dela. Dakigun
moduan, izenondoak izen sintagma baten barnean ageri dira edo bestela
predikatu osagarrian:

(35) [etxe eder horiek] alkatearenak dira
(36) etxe horiek [ederrak] dira
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Bada partizipioak ere testuingurn berean agertzen ahal dira (hirugarren
adibidean, esaterako, izenondo eta partizipio bat juntatu ditugu):
(37) pago erorira egurkari guztiak laster ari dira
(38) harri erabilik ez du biltzen oroldirik
(39) emazte polit eta apaindu batengana hurbildu nintzen
(40) benedikatua dela Jaunaren izena
Zenbaitetan argi baino argiago gertatzen da partizipioa predikatu
osagarri hutsa dela, kopula aditz baten bidez lotua beste sintagma
batekin. Erkatu, bestela, ondoko adibideok eIkarren artean:
(41) ama hila dut aspaldian
(42) liburna hemen dut
(43) oinetakoak handiegiak ditut
Beste batzuetan, berriz, gauzak ez dira hain garbi eta, kasu hauetan,
partizipioaren ondoan agertzen den adizkiari nekez eman geniezaioke
kopula deitura:
(44) sagarrak amari emanak dizkiot
Gisa honetako partizipioak ez dagozkio beti nor sintagmari eta
zenbaitetan nork eta nori kasuetan ere aurkituko ditugu. Horrela, ondoko
perpaus honek hiru interpretazio izan ditzake:
(45) esanik dago

Interpretazioak ondoko esaldietan ikus daitezke:
(46) oraingoan dena esanik dago; ez da ezer gaineratzekorik
(47) ez zenuen gura hark jakin zezan. Beranduegi da, ordea: segur
naiz dagoeneko norbaitek esanik dagoela
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(48) ez zenuen nahi Patxik inori esan ziezaion. Beranduegi da, ordea:
segur naiz dagoeneko bati baino gehiagori esanik dagoela
10.2.2. Partizipioa eta izena
• Partizipioa oso hurbil dago izenetik anitzetan. Ikus ditzagun,
partizipioaren erabilera dela eta, honako adibideok:
(49) Ameriketatik iaz itzuli zen
(SO) Ameriketako itzulia bost hilabetez egin zuen
(51) zuk itzuli libuma ez da inolaz ere ulertzerik
(52) eginak ez du eginkizunik
Lehenbiziko adibidean ikusten dugu partizipioaren erabilera armnta
aditz nagusi bezala. Bigarrenean dugu partizipioa arras izen bihurtua
(bizi, erauntsi, e.a. bezala). Hirugarrenean, aldiz, erlatibo laburtu baten
aditza besterik ez da ("zuk itzuli duzun libuma", ikus kapitulu honetan
aurrerago), bectan aditz laguntzailea isildua baita. Laugarren adibidean
badirudi adiztasuna erakutsian uzten duen zerbaiten aurrean gaudela,
partizipioaren ondoan, osagarri gramatikalak, nahiz -ko gabeko
adizlagunak ager baitaitezke:

(53) zuJe esana ez da egia
(54) alkofwlari emanek ez dute ardorik edan behar
(55) atzo Parisen gertatuek harriturik utzi naute
Hemendik aurrera partizipioak har ditzakeen erabileretan hasten dira
arazoak partizipioa eta izenaren mugak zehazteko orduan. Ikus ditzagun
zenbait kasu.
• Batzuetan, esate baterako, erlatibozko perpaus "laburtu" batetik
eratorri den partizipio hori izen gisa ageri da, izenlagunarekin batera
gainera, hala nahi izanez gero. Halako kasuetan partizipioak hartzen
dituen osagarriak izenak hartzen dituen berberak dira, ikusten denez:
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(56) zure esanak ez ditut sinesten
(57) oiloen jana prestatzen ari da
Horrela sortu diren itzuliak erabat lexilalizaturik agertzen dira
anitzetan:
(58) esan zaharrak honela dio

(59) zer duzu urteko irabazia?
• Beste batzuetan nekez pentsa daiteke izen gisa erabiltzen dugun
partizipio hori erlatibozko perpaus laburtua denik:
(60) anitzjana eta anitz edana da honetara nakarrena

(61) gauzak horrela zirela ikusiak biziki harritu ninduen
Egia esan, oso emankorra ez den erabilera honetan badirudi aditz
izenaren papera betetzen duela partizipioak (jateak, edateak, ikusteak)
esanahiaz bederen, nahiz formalki forma desberdinak izan (burutua eta
burutugabea). Hemen ere lexilakalizaturik geratu direnak ez dira falta,
aski bakanak badira ere:
(62) begiratu bat emaiozu honi

Zalantzak ditugu askotan:
(63) ez izana ez da baitezpada ezin izana
(64) onek dute alegrantziaren izena eta izana, eta gaiztoek izena eta ez
izana
Lehenbiziko kasuan erlatibo laburtutzatjo liteke agian ("ez gertatua
ez da baitezpada ezin gertatua" bezala eginez parafrasia), baina bistan da
bigarrenean ezin dela halakorik pentsatu.
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• Esaera batzuetan izen itxurarekin agertzen zaigu partizipioa (ondoko
elementuok ditugunean bereziki: egín; ezín; huts; bortxaz eta aríaz;
galdetzailea; bi aditz eIkarturik, e.a.):
(65) ez íkusiarena egín zuen
(66) ezín egonak hartua zuen gure mutila
(67) ukítu hutsarekín sendatu zuen gaisoa
(68) esanaren bortxaz
(69) íkusíaren íkusíaz

(70) gure zeregínak
(71)joan etorríak
10.2.3. Partizipioa eta jokatu gabeko mendeko perpausak
Partizipioa jokatu gabeko zenbaít mendeko perpausen aditza da
batzuetan. Hori gertatzen da, hain zuzen ere, gorago aipatu diren kasuez
bestalde, erlatibo laburtuetan, zenbait predikaturen osagarri diren perpaus
batzuetan eta zirkunstantzial zenbaitetan.
• Erlatiboak labur daitezke aditzetik forma jokatua kenduz eta aditz
nagusia aspektu bumtuaren markarekin utziz:

(72) goizean etorri gizona
Beste aldaera batzuk ere badira, euskaIkien arabera, nahiz hemen ez
ditugun aztertuko: goizean etorrítako gizona, goizean etorrírí(ka)ko
gizona, goizean etorríko gizona, goizean entzuneko gezurra. Partizipioak
izenondoaren itxuran ager daitezke orduan:

(73) odol ísuría
(74) haur galduak
Partitiboaren marka ere har dezake partizipioak, aposizioan doanean:
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(75) edan dezaket basoa beterik
Batzuetan autonomia osoa hartzen du, balio adberbialarekin
gehienetan:
(76) arras gosetua (goseturik), ostatu batean sartu nintzen
• Zenbait predikaturen osagarri diren perpaus batzuetan aurkituko
dugu partizipioa: modalitate predikatuetan (behar, nahi, gogo, e.a.) eta
psikologiazko predikatuetan (pozik izan, e.a.):
(77) etorri behar dut
(78) joan gogo dut
(79) saindu batek bezala hil uste duenak ez du halakorik eginen
(80) pozten naiz zu ikusia
• Egitura zirkunstantzialetan ere oso arruntak dira partizipioak
(posposizioekin, partitiboarekin, instrumentalarekin, e.a.):
(81) ikusi artio
(82) aita etorri ondoan
(83) ikasifaltan
(84) lan egin gabe
(85) ele horiek entzunik, etxera itzuli zen
(86) lan eginez, ikasi egiten da
(87) zurekin hitz eginaz asko ikasi dut
10.2.4. Perpaus juntatuetan eta zenbait esaeratan
Perpausak edo aditzak juntatzen direnean, maiz partizipioa bakarrik
aurkitzen dugu, aditzizena partizipio bihurtuz harrela:
(88) egun berean erakutsi eta saltzea ez da erraza
(89) ikusi zuten andre bat bidea utzi eta basora sartzen
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Ekialdeko euskalkietan aspektu komunztadura atxikitzeko ohitura
dago nonnalean, hala ere:
(90) auto baten saltzeko eta erosteko
(91) ikusi nuen haur bat baratzean sartzen eta enegana hurbiltzen
(92) etxera itzuliko naiz eta segidan lanari lotuko
Zenbait esaeratan ere aurkitzen da, azkenik, partizipioa:
(93) larri ibili baietz!
(94) ezetz harri hau goratu
(95) emlllak erran

(%) abiatuan abiatu

Izenburuetan (prentsan batez ere) partizipioa bakarrik erabiltzen da,
laguntzailea isilduz eta behar dituen aspektu markak hartuz:
(97) Frantziako Itzulia atzo hasi
(98) Eusko Jaurlaritza biliar bilduko
Esan dezagun, azkenik, honako itzuli hauek oso entzunak direla
elkarrizketan:
(99) harekin hitz egin nahi nuen, baina errusieraz ezjakin ...

10.3. Aditz ¡zena
10.3.1. Aditza eta izena
Aditz izenaz ari garelarik, jokatu gabeko perpaus baten aditzaz ari
gara, aditz hori izen baten itxurarekin agertzen baldin bazaigu ere. Ez
ditugu hemen kontuan hartzen, hala ere, aditz izenaren itxura duten
benetako izenak:
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(100) liburuaren hastean orri bat falta da
(101) sartze guztiak itxiak direnez gero kanpoan geratu beharko dugu
(102) ez dezagun gal gure arbasoen sineste sendoa
Ror, argi aski ikus daitekeenez, ez dira aditzak, izen garbiak baizik
(hasiera, sarrera etafede izenen balio bera baitute). Dena dela, aditz
izenek izen sintagma baten ardatz baldin badira ere, duten izaera bikoitz
honek arazo larriak sortzen ditu, ber denboran aditzen eta izenen
ezaugarriak erakusten baitituzte horrelako formek, batzuen eta besteen
arteko bereizketa egiteko irizpide formal argirik ez dagoela gainera.
Izaera bikoitza honako puntu hauetan ikus daiteke:
• Subjektuari dagokion izen sintagma genitiboan agertzen da
(izenlagunak bezala) edo bere kasu gramatikalean (ergatiboan nahiz
absolutiboan). Lehenbiziko kasuan izenaren ezaugarriak erakusten
dizkigu; bigarrenean, aitzitik, aditzarenak:
(103) Jesusen zerutikjaustea
(104) Jesus zerutik jaustea

• Adizlagunei dagokien síntagmak -ko atzizkia hartzen du batzuetan
(izenarekin eIkartzen delako), baina ez du beharrik bestetan (aditzarekin
eIkarturik dagoelako):
(105) Jesusen zerutikako jaustea
(106) Jesusen zerutik jaustea
• Objektu zuzenari dagokionez, batzuetan absolutiboan doa (edo,
agían kasu markarik gabe doala esan beharko litzateke, OOozein aditzekin
bezala); beste batzuetan -en genitiboaren marka hartuz (izenekin bezala),
ekíaldeko euskalkietan oso arrunta dena; eta inolako artikulu 000
markarik gabe ere (izen eIkarketa bat sortuz horrela):
(107) be/arra moztemjoan da
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(108) belarraren mozterajoan da
(109) beZar mozterajoan da

Ohart gaitezen aditz izen hari benetan izena dugunean, horrek baduela
eragina sintagmaren osagarriek har dezaketen itxuran. Konpara ditzagun
ondoko adibideok:
(11 O) Jesus zerutik jaustea
(111) Jesusen zerutikjaustea
(112) Jesusen zerutikako jaustea
(113) *Jesus zerutikako jaustea
Azkeneko adibidea lekuz kanpo dago, kasu horretan jaustea izen
hutsa baita (izenlaguna du ezkerreko aldean) eta izena denez gero ezin du
izenlaguna (edo izenondoa) ez den osagarririk hartu. Bigarren adibidea
nahasiagoa da: jaustea aditza da zerutik sintagmaren aurrean, baina izena
Jesusen sintagmaren aurrean. Ber gauza gertatzen da ondoko hauetan ere:
(114) [zuk belarra moztea] gauza ODa da
(115) *[zuk belarraren moztea] gauza ona da
(116) *[zuk belar moztea] gauza ona da
Kako artean dagoen izen sintagma gaizki eratua da, ikusten denez
(zure behar baitugu hor).
10.3.2. Aditz izen deklinatua
Aditz izenak deklinabideko marka gehienak har ditzake. Hala ere, ez
ditu -rantz eta -rentzat kasu markak hartzen. Bestetik, -ko, -tik eta ra(ino) marketan ez da singularra edo plurala bereizten. Azkenik, arren
eta gatik posposizioekin ere erabiltzen da
• Aditz izena ergatiboan dagoelarik, aditz iragankor baten subjektua

da:
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(117) hura zurekin ikusteak harritu ninduen
Absolutiboa iragankorren objektua edo iragangaitzen subjektua da,
eta partitiboa honen azpisail bat besterik ez da (norrnalean izan, ukan,
egon eta eduki aditzekin erabiltzen dena):

(118) hemendikjoatea debekatu digute
(119) laket dut haurrarekinjolastea
(120) ez dago harekin hitz egiterik
(121) baduzu harajoaterik?
Datiboan, horrela eskatzen duten aditzekin (sartaldean):
(122) modu horretan hitz egiteari gaizki deritzat
(123) etxeko lanak egiteari ekin zitzaion
(124) ikasteari utzi dio
Gogoa eta asmoa adieraz dezake egon, ari eta eduki aditzekin:

(125) partitzeari nengoen hura etorri zenean
(126) badira etxea apaintzeari eta konpontzeari ari direnak ere
• Genitiboa aurkitzen da batzuetan:
(127) euskara ikastearen arazoak
(128) Jainkoaganaino heltzeko xedea
• Adizlagun bezala ere oso arrunta da aditz izena. Instrumentalean,
csaterako, mugagabean delarik partizipioak duen balioa du (ekialdean oso
ezaguna da erabilera hau):
(129) horiei ongi egitez
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Mugatua ere agertzen da, batez ere, baina ez nahitaez, posposizio
batzuekin:
(130) pozten naiz zu hemen ikusteaz
(131) sartzeaz gero
(132) sartzeaz gain
Soziatiboan denboraren balioa du:
(133) mugara hurbiltzearekin, ikustekoak ziren jendeak
Baztanen mugagabean erabiltzen da, beti ere etorkizunaren balioa
duela:
(134) hau ikustekin hitz egingo dugo
(135) *hau ikustekin hitz egin genuen
Inesiboan mugagabean eta mugatuan ager daiteke aditz izena.
Mugagabean jakintza eta hautemate aditz zenbaitekin (ikusi, entzun,
hauteman,jakin, ikasi, aditu, e.a.) edo ekintzaren errepikapena eta
luzapena adierazten duten zenbait aditzekin (ari izan, izan, egon, ibili,
ohitu, usatu, ihardun, atxiki, e.a.). Halaber hasi, utzi eta lagundu
aditzekin:
(136) sartzen entzun dut
(137) ingelesez mintzatzen ikasi du
(138) haren ikusten hasi naiz
(139) haurrekinjostatzen ari da
(140) janzten ahantzi dut (zait)
Mugatuan erabiltzen dugo, ordea, denborazko balioa duelarik:
(141) aita lanetik etortzean zurekin joango naiz
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Leku denbora adierazten duten kasu markak hartzen ditu aditz izenak:
(142) euskaldun izatetik datozkigu horiek oro
(143) aita ikustera joan da
(144) boza galtzeraino segitu zuen kantuz
(145) Ameriketara abiatzeko garaia da
Ikusten denez, helburua adierazteko erabiltzen da adlatiboa:
(146) libumen erostera bidali dut
Adlatiboa eta inesibo mugagabea biziki hurbil dira honelako
kasuetan, euskalkien arabera banatuak (bizkaieraz inesiboa):

(147) ikastera joan naiz
(148) ikasten joan naiz
Ekialdeko euskalkietan, berriz, adlatiboa agertzen ahal da inesiboaren

ordez:
(149) ikasten ari da
(150) ikastera ari da
Ez dirudi bi esaldi horien arteko desberdintasuna zein den erraz esan
daitekeenik, praktikan (besterik da gramatiketan esan ohi dena).
Adlatiboak baldintzaren kutsua har dezake:

(151) jakitera (berri), han geldituko nintzatekeen
Adlatiboari -ko erantsiz gero izenlaguna dugu:

(152) kantatzerako momentuan
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Eta hortik denbora adizlagunak sor daitezke:

(153) hasterakoan (gutxi gora-hebera hastean esan nahi duena)
Leku genitiboa maiztasun handikoa da, dela izenlagunak sortzeko
(adibideetan ikusi bezala), dela adizlagun gisa, balio destinatiboarekin:
(154) sosa behar duzu, erosketen egiteko
(155) ingelesa ikasteko, bertara joatea duzu
Zenbait aditzekin (izan/egon eta *edun/eduki) predikatu gisan
erabiltzen dugu:

(156) hemendik laster Afrikarajoatekoa naiz
(157) Manu bihar ikustekoa naiz
Batzuetan forma lexikalizatuak ditugu guztiz:

(158) hartu dituzue jatekoak?
Konpletiboak ere sortzen ahal <lira marka honetaz baliatuz:

(159) amak harajoateko esan du
(160) ikasteko esan ziguten
Izenlaguna izan daitekeenez, izenburua isildurik eman dezakegu,
helburua, baldintza nahiz denbora adieraziz hala:
(161) hara joatekotan hobe duzu oinetako egokiagoak jantzi
(162) harajoatekotan erosiko nuke, bestela ez
Hau beste era honetara ere eman daiteke:
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(163) mintzatzekotz, behar da zerbait erraiteko
Fonna aldetik badirudi halako parekotasun bat dagoela etorri-etorriko
bikotearen eta etortzen-etortzeko bikotearen artean (bat partizipioaren
geroaldia eta bestea, berriz, aditz izenaren geroaldia).
• Kausazkoak honela egiten dira aditz izena baliatuz (bi esapide hauek
esanahi bertsua dute, euskalkien arabera erabiltzen direla):
(164) zuek ikusteagatik egin dut
(165) zuek ikustearren egin dut
• Esan dezagun, azkenik, aditz izena fonna jokatuetan ere agertzen
dela, aditz laguntzailea ezabaturik, batez ere prentsa mailan egiten diren
izenburuetan:
(166) Euskaltzaindia gaur biltzen Arantzazun
Aditza galduz gero, ezabaketak osagarri zirkunstantziala osa dezake:
(167) nagusiak kargua kentzen eta, zer egin orain?
Harridura esaldietan aditz izena mugatua ager daiteke:
(168) hori sinestea ere!
Aditzari indar emateko ere erabiltzen ahal da, fokalizazio moduan:

(169) entzutea badut
Partizipioarekin egiten den bezala, esapide bereziak egiteko bide
ematen digu aditz izenak:
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(170) hartan, dart! iratzarri nintzen ohean, hum guztia durundituta
amestearen amesteaz
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11. kapitulua:

ADIZKI JOKATUAK: A. TRINKOAK

11.0. Sarrera
Euskal gramatika gehienetan bereizten dira adizki trinkoak (edo
sintetikoak) eta adizki perifrastikoak. Bereizketa hau egiteko orduan
erabiltzen diren irizpideak fonnalak dira, adizki trinkoak hitz batean
biltzen baitira eta adizki perifrastikoak, berriz, bitan banatzen:
(1) datar
(2) zihoan
(3) etarri da
(4) joan zen
Lehenbiziko biak trinkoak dira. Ondoko biak, ikusten denez,
perifrastikoak. Beste hitzetan esateko: adizki trinkoetan ez da bereizketa
formalik gertatzen aditz nagusiaren eta laguntzailearen artean, biak
baturik ematen direlako. Adizki perifrastikoetan, ordea, aditz nagusia
alde batetik doa (etorri,joan) eta laguntzailea (da, zen), ostera, bestetik.
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Jakina denez, euskal aditzak aberastasun ilcaragarria eskaintzen du
formen aldetik, ehundaka adizki desberdin bil baitaitezk:e. Forma hauek
guztiak halako ezaugarri batzuk kontuan harturik bereizten dira: esate
baterako, noa eta hoa adizkien artean pertsonaren ezaugarria da aldatzen
dena, batean 1. pertsonari baitagokio eta bestean 2.ari. Aldiz, noa eta
noake adizkien arteko desberdintasuna moduari bakarrik dagokiola esaten
dugu, bietan pertsona bera baita. Horrela, adizki guztiek sare konplexu
bat osatzen dute "pertsona" eta "modua" bezalako ezaugarrien arabera.
Ohart gaitezen hemen forma bakarrik aipatzen dugula, hain zuzen ere,
forman oinarriturilc eman baitaitezke sare aberats horren xehetasunak.
Besterik da forma horiek nola erabiltzen ditugun gure asmoak
adierazteko orduan: "gaur noa" esaten badugu orainaldiari dagokion
zerbait adierazten ari gara, baina "bihar noa" esaten badugu, berriz,
denboraz gerokoa den zerbaitez ari gara, nahiz bietan noa adizki bera eta
bakarea erabili dugun. Horrenbestez, badirudiforma eta esanahia bereizi
behar direla aurkezpena egiteko orduan: forma gramatikarekin
erlazionatzen da; esanahia, aldiz, forma horren bidez adierazi nahi den
semantikarekin. Bistan da adizkiak eskutilc doazela esanahiarekin (hau
da, gehienetan adizki-aldi bakoitzari adizki-denbora bat dagokio, esanahi
zehatza du) baina hori ez da beti eta sistematikoki betetzen. Hori dela
cta, adizkien forma eta erabilera bereiziko ditugu. Oraingo honetan,
formari buruz bakarrik arilco gara, erabileraren kontua geroko utziz.
Zein dira, zehatz-mehatz, adizkien ezaugarriak? Zertan oinarritzen dira
adizlden arteko desberdintasunak? Har ditzagun bi adizki hauek: noa eta
nator. Bi adizki hauen artean dagoen desberdintasun bakarra oinarri aditza
da, batean joan baita eta etorri, aldiz, bestean. Gainerakoetan berdin
berdinak dira. Alde batera uzten baldin badugu orduan oinarri aditzaren
kontua (hau etorri, izan, ekarri,joan, e.a. izan baitaiteke), adizkietan
gramatikari bakarrik dagozkion markak honakook ditugu: aspektua
(perifrastilcoetan bakarrik ageri da formalki), aldia, modua eta pertsona.
Horiexek dira banan-banan ikusiko ditugunak ondoren.
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11.1. Aspektua
Fonnari buruz ari garenez gero, esan dezagun adizki trinkoek ez
dutela aspektuaren marka ageririk, nahiz eta dator, zetorren eta
halakoetan "puntukaritasuna" adierazten dela esaten dugun (marka
fonnalik gabe, jakina). Punto honetara berriro itzuliko bagara ere, esan
dezagun ikusten ari da, íkusten ari zen adizkiak izango liratekeela, neurri
batean bederen, haien parekoak (hauetan ari izan itzuliaren bitartez
adierazten da puntukaritasuna).
Hala ere, ekialdeko euskalkietan orainaldi eta iraganaldiko aspektu
puntukaria adierazteko, fonna trinkoaren ordez beste fonna konposatu
berezi bat erabiltzen da, aditzoinari -ki morfema erantsiz eta ondoren izan
edo *edun laguntzaileak erabiliz:

(5) ibí/ki naiz, ibí/h nintzen
(6) egoki naiz, egoki nintzen
(7) joaki naiz, joakí nintzen
(8) eramaki naiz, eramaki nuen
(9) ekarki dut, ekarki nuen
(10) e(ra)bilki dut, e(ra)bilki nuen

11.2. Aldia
• Adizkien sarea osatzean oposizioan gertatzen diren ezaugarrietako
bat aldiarena da. Aldiaren kontzeptu hau, esan bezala, gramatikari
dagokio eta ezaugarri honen bidez bereizten ditugu oraina eta iragana.
Ikus dezagun hau pixka bat astiroago.
Argi dago gure bizitza denboraren arabera, besteak beste, ordenatzen
dugula. Horrela, badakigu zenbait gauza lerro hauek irakurtzen ari garen
une hau baino lehenago gertatuak direla, beste batzuk oraintxe berean
gertatzen ari direla eta beste batzuk, ostera, gertakizun direla, gero
gertatuko direla. Horrenbestez, badakigu gauza batzuk iraganari
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dagozkiola (gertatuak direnak), beste batzuk orainari (gertatzen ari
direnak) eta beste batzuk, azkenik, geroari (une hau pasatu ondoren
gertatuko direnak).
Denboran zehar gertatzen den ordenamendu honen berri emateko
hizkuntza bakoitzeko gramatikak eskaintzen dizkigun tresnez baliatu
behar dugu. Baliabide horietako batzuk adizkietan islatzen dira:
(11) Joxe mutiko koxkorra zen garai hartan
(12) Joxe herriko alkatea da orain
(13) Joxe Pariserajoango da biliar
Bi perpaus horiek aztertuz gero, berehala konturatzen gara iragana
adierazteko adizki bat erabili dugula (zen) eta oraina adierazteko, berriz,
beste bat (da). Geroa adierazteko, ordea, adizki perifrastiko bat behar izan
dugu, aditz nagusiak eta laguntzaileak osatua. Baina denboraren
ardatzaren berri emateko orduan ez gara aditzaz bakarrik baliatu eta beste
elementu batzuk ere erabili ditugu adibide horietan:
(14) Joxe mutiko koxkorra zen garai hartan
(15) Joxe herriko alkatea da orain
(16) Joxe Parisera joango da bihar
Eta hor ikusten ditugu adberbio batzuk iraganarekin (garai hartan),
orainarekin (orain) eta geroarekin (bihar) zuzenean lotzen direnak.
Badirudi, hortaz, halako uztardura bat gertatzen dela adizkien eta denbora
adberbioen artean.
Bada, iragana adierazteko erabiltzen ditugun zen, zetorren eta
halakoak iraganaldiko adizkiak direla esanen dugu; oraina adierazteko
erabiltzen ditugun da, dator eta halakoak orainaldiko adizkiak direla, eta,
azkenik, geroa adierazteko erabiltzen ditugun joango da bezalako
adizkiak ez ditugu bataiatuko ez baitira trinkoak, baizik perifrastikoak,
geroago aztertuko direnak.
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• Laburbilduz, esan dezagun, hortaz, denbora kontzeptu semantikoari
aldi kontzeptu gramatikala dagokion moduan, iraganari dagokiola
iraganaldia eta orainari, berriz, orainaldia. Eman ditugun adibide hauetan
guztietan denbora eta aldia eskutik ikusi ditugu. Kontuan hartu behar da,
nolanahi ere, hau ez dela beti horrela gertatzen, esan bezala, eta hartako
behar ditugula bi kontzeptu hauek abal den neurrian bereizi. Adizki
perisfrastikoak aztertzeko orduan nabarmenki ikusten da hau.
Aldia [±orainaldi, ±iraganaldi] tasunen arabera defmitzen da. Horrela,
dator bezalako adizki bat [+orainaldi, -iraganaldi] dugu eta zetorren,
berriz, [-orainaldi, +iraganaldiJ, bistan denez. Hala ere, kontura gaitezen
bi tasun horien konbinazioak beste bi aukera posible ematen
dizkigutela: [+orainaldi, +iraganaldi] eta [-orainaldi, -iraganaldi].
Aldi berean orainaldia eta iraganaldia, biak batera, izan litekeen
adizkiak oraina eta iragana batuko lituzke beste zerbaiten oposizioan
jarriz. Ez dugu halako adizkirik euskaraz. Aldi berean ez orainaldiko ez
iraganaldiko ez den adizkiak, ostera, alegiazko mundu batean sartuko
gintuzke, denborarik markatzen ez den mundu batean alegia. Horixe da,
hain zuzen ere, honako adizkiokin gertatzen dena:
(17) Miren baletor, oso pozik jarriko ginateke
Eta hor ari gara esaten ez dakigula Miren etorriko den, eta etortzen
baldin bada ere, ez dakigula noiz etorriko den. Adizki horrek ez du
markatzen gertaera horren denborarik, ez digu esaten oraina edo iragana
den, baletor hori ez baitagokio, zinez, mundu erreal bati.
Aldia, hortaz, honela aurkez dezakegu:
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ALDIA
[+orain
-irag]

[-orain
+irag]

[-orain
-irag]

datar

zetorren

-letor

11.3. Modua
Moduak markatzen du adizkien arteko beste oposizio nagusi bato
Kontura gaitezen dator horren ondoan dugula datorke adizkia eta zetorren
adizkiak baduela ondoan zetorkeen. Amaitzeko, letorke ere erabiltzen
dugu baletor horren ondoan legokeena (nahiz azken bi hauek ez diren
bestea bezain erabiliak, antza dencz):
(18) bihar datorke Pero
(19) atzo zetorkeen Joanes
(20) Miren baletor, Joanes ere gaur letorke
Hor ikusten ditugu hainbat adizki: datorke, dator-en parekoa;
zetorkeen, zetorren-en parekoa; letorke, -letor-en parekoa. Fonnalki ageri
den aldea begien bistan da: adizki batzuetan -ke- morfema ageri da, eta
beste batzuetan, ostera, ez. Morfema hau hartzen duten adizkiak moduak
markaturik daudela esango dugu. Bestela esan: dator eta datorke adizkien
arlean dagoen desberdintasuna da bigarrenean, baina ez lehenbizikoan,
moduaren ezaugarria ageri deJa.
Eta zer esan nahi du moduzko adizkia izateak? Hori besterik da.
Badirudi moduz markaturiko adizkietan agiantasuna adierazten dela:
(21) biliar dator Miren
(22) bihar datorke Miren
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Lehenbiziko kasuan argi adierazten da Miren etorriko dela, baina
bigarren adibidean zalantzak suertatzen ahal dira: agian etorriko da,
baliteke etortzea, seguraski bai, baina ez gaude seguro, lehenbiziko
kasuan bezala. Horixe da bi adizkien desberdintasunetako bato Gaur egun
batzuek hain sarritan erabiltzen duten adierazpideak ere azalpen berbera
du:
(23) badakikezue bihar jai dugula
Hori esaten duenak ez dio badakizue, baizik badakikezue (hau da,
seguraski ere badakizue, eta ez baldin badakizue neuk esaten dizuet).
Modua markatzen duten adizki hauek geroa markatzeko ere erabili
ohi dira, nonbait. Beraz, Miren datorke bezalako batek Miren "etoITiko
dela" adierazi izan du hizkuntzaren historian, egun aspektuaren bidez
adierazten duguna. Nolanahi ere den, modua eta geroa direlako hauek
gaur egun aski nahasian erabiltzen dira. Esate baterako, "nor ote da
tabeman dagoen lagun hura?" galdetzen baldin badu batek, tabernan
norbait ikusi eta nor den ez dakielako, oso erraz jaso dezake honako
erantzun hau egungo euskaran:
(24) ez dakit: agian Pello Joxepe izango da
Eta hor lasai aski esaten dugu izango da edo izanen da, nahiz eta
oraintxe bertan gertatzen ari den zerbaiti buruz ari garen. Horrexegatik
esan daiteke etorkizuna eta modua nolabaitere loturik edo, daudela.
Datorke, dakikezue, eta halakoak "geroaldi arkaiko" bezala bataiatuak
izan dira, baina argi ikusten denez, horiek ez dira nahitaez geroaldiko
adizkiak --segurtasun eza eta agiantasuna batez ere markatzen dutelako--,
baizik orainaldiko moduzko adizkiak. Hala ere, badakigu euskal aditzaren
sisteman, hasiera batean, benetako geroa markatzen zutela. Beraz, esan
daiteke sistema zaharreko geroaldiak direla. Jakina, geroa adierazteko
geroaldi perifrastikoak sortzen direnean (etorri da, esate batcrako),
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sistema zaharreko adizkiek (datorke) toki berria aurkitu behar dute
sistema berrian ere. Hori da gertatu dena, seguraski ere.
Modua duten aditzak [+ahal] bezala markatzen baditugu eta aldia ere
kontuan hartuz, hanela osatzen ahal da arain aditzaren kuadroa:

ALDIA
[-orain

[-orain

-irag]

+irag]

-irag]

[-ahal]

dator

zeto"en

-letor

[+ahal]

datorke

zetorkeen

letorke

[+orain

11.4. Pertsona
• Aditz jokatuen eta jokatu gabeen artean dagoen diferentzia
morfologiko handienetako bat pertsona markak izatean edo ez izatean
oinarritzen da. Esan nahi baita, aditz jokatuetan perpausean parte hartzen
duten zenbait izen sintagmaren erreferentziakide diren pertsona markak
aurkituko ditugula. Ikus ditzagun, esaterako, ondoko adibideok:
(25) natorkik
(26) zaramatzagu
Adizki horietan daude argi eta garbi seinalatuak pertsona markak: n-k
esaten digu, adibidez, nor den datorrena (ni, kasu honetan) eta -k
atzizkiak, ostera, ematen du aditzera nori natorkion (hiri, kasu honetan).
Ondoko adibidean, -gu markak pluraleko lehen pertsona ergatiboan
adierazten du eta z- aurrizkiak, berriz, nor sintagma bat seinalatzen digu.
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Pertsona marka hauek adierazten digute, horrenbestez, aditzak izen
sintagmarekin egiten duen komunztadura Izen sintagma absolutiboan,
ergatiboan eta datiboan ageri denez gero, adizkietan bereizten diren
pertsona markak ere hiru kasu horiei dagozkie. Horrek esan nabi du
halako perpauseko adizkian nor, nork 000 nori-ren markak ageri baldin
badira, perpausean ere nor, nork eta nori markako izen sintagmak
agertuko zaizkigula sintaxi mailan, izen sintagma horiek fonetikoki isil
baldin badaitezke ere, ezkutuan utziz.
Pertsona markek osatzen dute, horrenbestez, adizkien arteko
oposizioen sarearen beste ezaugarria:
(27) natar
(28) hator

Bi adizki horien artean dagoen desberdintasun bakarra pertsonari
dagokio, hain zuzen ere, bietan aldia eta modua bat bakarra baita
([+orain, -iragan, -ahal], alegian).
• Aditzaren barnean agertzen abal diren aipatu pertsona markek, non
dauden kokatuak, forma OOt baino gehiago erakuts dezakete:
- Marka horiek adizki hasieran daudelarik, honela gauzatzen dira
euskaraz:
ni
hi
gu

zu
zuek

= N= H= G= Z= z-

(Ez da esan beharrik zuek bigarren pertsonak pluralgilea ere
eskatzen duela: z 000 te, geroago ikusiko denez)
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- Markak adizkiaren azkenean direlarik, ordea, honako hau dugu:

ni
hi
gu

zu
zuek

=
=
=

-T
-K¡'N(A)
-GU
-ZU
-ZU+e

(Remen ere ohar bat egin beharra da: hik dakarna bezalakoak
badira, nahiz oso arruntak ez diren; bestetik, e hori ez da berez
pertsona marka, pluralaren marka baizik).
- Markak adizkiaren barnean ere agertzen ahal dira, baina hau batez
ere aditz laguntzaileekin gertatzen denez, geroago ikusiko dugu zein
diren marka hauek.

• Ikusten ahal denez, 1. eta 2. pertsonen markak bakarrik ageri dira
hor. Zer esan nahi du horrek? Hirugarren pertsonak ez duela marka
morfologikorik? Argi dago elkarrizketa batean zuzenean ageri diren
pertsonak lehen eta bigarren pertsonari dagozkienak direla. Hirugarrena
elkarrizketatik kanpo geratzen baita. Hori bera islatzen da adizkien
morfologian ere. Erkatzen baldin badira, esaterako, dut eta nuen
adizkiak, berehala ohartzen da bat hor ez dela ageri 3. pertsonako
markarik. Baten batek d- dcla pentsa lezake. Baina orduan, zer gertatzen
da nuen bezalako adizki batean? Desagertu dela? Kontua ez da bakarrik
hori. Hirugarren pertsonaren marka izan litekeen hori, aldiaren arabera
aldatzen da: du, zuen, balu. Eta gainera, bizkaieraz, 0 bihurtzen da
(zenbait adizkitan, ez beti: zan. zireala. e.a.): eban (zuen), etozan
(zetozen).
Morfologia aldetik arrazoi garbiak daude hortaz hirugarren pertsonari
dagokion marka zero dela pentsatzeko: d-, z- eta 1- tempus edo aldiaren
markak izango lirateke.
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NoIa azaIdu orduan ondoko adizki hauen arteko desberdintasuna:
diogu/diegu; dio/diote, e.a. Badirudi hor gertatzen den kontrakotasuna ez
deIa pertsonarena, numeroarena baizik: bigarren aIdaerek pIuraltasuna
markatuko Iukete, diozu/diozue bikotean gertatzen den modu bercan
alegia.
• Eman diren adibideetan ikusten den bezaIa, pertsona markei
numeroaren marka ere gaineratzen ahaI zaie, aditzaren komunztadura ez
baitagokio pertsona markari bakarrik, baizik numeroari ere. PIurall2suna
markatzeko erabiltzen ditugun hizkiak honakook dira:

-e

zaigu/zaizkigu
doa/doaz
dabil/dabiltza
nauzu/gaituzu
dio/die

-te
-de

dulduJe
dago/daude

- z(ki)-

-z-

-tza-it-

Sarritan , z bat jartzen da -te markaren aurretik, -it- pIuralgiIea
indartzeko asmoz edo: zaitu/zaituzte; ditu/dituzte, e.a. Esan bchar da,
azkenik, ergatiboaren marka eta pIuraIgiIea bereiz agertzen direIa
zenbaitetan: zenidan/zenidaten.
• Azken ohar bat egin dezagun oraín marka hauen kokalekuaz.
Adizkiak isIatzen duen pertsona NüR (absoIutiboa) bakarrik denean,
adizkiaren hasieran jartzen da:
(29) nator
Adizkian ageri diren markak NüR eta NüRI baIdin badira, ostera,
Iehenik absoIutiboa doa eta ondoren datiboa. Sarritan -ki- artizkia ere
paratzen da datiboaren aurretik:
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(30)

natzaizu, dagokizue

NORK ageri denean, amaieran doa. NOR, ordea, hasieran:
(31) naramazu

Eta NORI ageri bada, adizkiaren erdian jartzen da nonnalean:
(32) ekarri dizkiguzu

Iraganaldian gauzak pixka bat alda daitezke: ergatiboarekin batera
perpausean ageri den absolutiboa hirugarren pertsonakoa baldin bada,
hasieran joango dira ergatiboaren marka horiek:
(33) generaman

Horrek, ikusten aha1 denez, halako haustura bat bortxatzen du aditz
morfologian. Hasierako marka horiek batzuetan absolutiboari
baitagozkio (nago) eta beste batzuetan, berriz, ergatiboari (nau/cazu).
Kasu hauetan ergatibitatea hautsia gertatzen dela diote hizkuntzalariek.
Nolanabi ere den, 'haustura' hauek nabiko arruntak dira hizkuntza
ergatiboetan.

11.5. Numeroa
Esan dezagun azkenik, adizki batzuetan pluralaren marica ere ageri
dela. Horrek bereizten ditu diot eta dizkiot adizkiak, esate baterako.
Pluralgile hau, adibideetan ikusi den moduan, leku bat baino gehiagotan
agertzen abal da: zai-z.ki-o, dio-te, d-it-ut, gato-z.. e.a.
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12. kapitulua:

ADIZKI JOKATUAK: A. PERIFRASTIKOAK

12.0. Sarrera
Adizki perifrastikoetan, adizki trinkoetan ez bezala, aldiaren,
pertsonaren eta moduaren markak: bereiz jartzen dira, beste aditz batean
oinarrituak. Aditz honi laguntzailea deritza. Horrenbestez, adizki
perifrastikoetan bi zati bereizten dira argi eta garbi: aditz nagusia eta
aditz laguntzailea. Hauxe da adibideetan ikusten dena:
(1) etorri zaigu
(2) agurtuko gaituzu
Aditz nagusia esaten zaio lehenbiziko zatiari. Nolako informazioa
ematen dio hiztunari aditz nagusiak? Aditz nagusiak biltzen du, hasteko,
aditz horren semantika 000 esanahia: etortzea da kasu batean, eta
agurtzea, berriz, bestean. Semantika horretaz gain, aditz nagusian
markatzen ahal da aspektua ere, berehala aztertuko den kontua.
Aditz laguntzaileak, ostera, aldi (zaigu vs zitzaigun), pertsona (zaigu
vs zaizu) eta moduaren (duzu vs dukezu) markak biltzen ditu. Hortaz,

253

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

aditz laguntzaileak ez du aldatzen aditzaren semantika: etorri da, etorri
zen, etorriko da, etorri dateke adizkietan, esate baterako, aditz
laguntzailea beti desberdina da, baina aditzaren ekintza beti bakarra,
etortzea alegia. Aditz laguntzailea euskarri bat besterik ez da, aipatu
marka horiek biltzeko erabiltzen den euskarria, berezko esanabirik ez
duena (jakina; batek esan dezake hit da eta hil du adizkien artean
desberdintasun semantiko argia dela, baina hor ez da batere argi hil hori
aditz nagusia denik eta da 000 du aditz laguntzaileak).
Adizki trinkoak aztertu direnean, adizkien arteko desberdintasunen
berri emateko, aditzaren sarea nola osatzen den adierazteko, hiru marka
horien konbinazioei esker sortzen direla adizkiak esan da. Adizki
perifrastikoen kasuan bada, ordea, beste marka bat ere lehentxeago aipatu
dena: aspektua. Marka hau da aditz nagusian agertzen abal den bakarra,
besteak, esan bezala, laguntzailean jartzen direlako. Esan beharra da,
bestetik, aspektuaren marka ageririk ez dagoela adizki trinkoetan.

12.1. Aspektua
• Ikus ditzagun honako adibideok:
(3) ekarri du
(4) ekartzen du
(5) ekarriko du
(6) ekar dezake
Lau adibide horien artean, lehenbiziko hiruretan aspektuaren marka
ageri da (-i, -tzen, -i/ro), aditzoinari atxikia, eta azkenekoan ez da inolako
markarik. Gainera, lehenbiziko hirurek adizki laguntzaile bera daramate
(du), eta azkenak beste bat desberdina (dezake). Berehala azalduko da zer
esan nahi duen horrek.
Zertako erabiltzen du hizkuntzak aspektu marka hau? Badirudi
hiztunak adierazi nabi duen prozesuaren berri ematen duela kategoria
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honetaz ba1iaturik. Horrela, etorri da esaten denean aditzak adierazten
duen egoera, ekintza, prozesu 000 dena de1akoa burututzat, amaitutzat
jotzen da. A1diz, prozesu hori hasi bai baina burutu gabe dagoe1arik
etortzen da edo halako zerbait esango da. Azkenik, prozesua gertakizun
baldin bada etorriko da dugu hiztunak aulceratzen duena. Hortxe daude,
hortaz, hiru markak: burutua (etom), burutugabea (etortzen) eta geroa
(etorriko). Ohart gaitezen, bide batez, aspektuak ez duela zerikusi
zuzenik aditzaren aldiarekin. Eman diren adibide guztietan da ageri baldin
bada ere 1aguntzailean, aspektua berdin-berdin adierazten da iraganean
jarririk ere: etorri zen, etortzen zen, etorriko zen.
(7) Miren N. Yorkera joan zen. Han ezagutulco zuen bere senarra
izangozena
(8) galdetu zuen noiz etorriko zen

Adibide horiek iruzkin bat merezi dute. Denbora absolutua hartzen
ba1din bada gogoan, hor esaten dena gertaturiko zerbait da. Baina
gertatua den arren (badakigu Miren N. Yorkera joan ze1a eta bertan
norbait ezagutu zuela eta norbait horrekin ezkondu ze1a), denboraren
lerro horretan gerora behatuz jartzen gara, horretarako geroaren marka
erabi1tzen dugu1a: ezagutuko zuen. Geroak etorkizuna adierazten du,
gertakizun dagoen zerbait alegia.
Hobeki ikusiko da hau guztia ondoko irudi honekin:
---2------3------1------>
Jo dezagun gezi horrek denboraren iragaitea seinalatzen duela.
Hiztuna "1" puntuan jartzen baldin bada, "2" eta "3"-koa gertatutako
zerbait da. Baina "2" puntulco prozesuaz ari ba1din bada, ordea, "3"
zenbakian irudikatutakoa oraingoz gertatu gabe dago.
• Aspektua de1a eta, burutu diren eta burutu gabe dauden prozesuak
bereiziko ditugu 1ehenik [+burutu,-gero] tasunen arabera, alde batean
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jarriz iragandako prozesuak eta bestean, ostera, gainerako guztiak.
Ezaugarri morfologiko desberdinak erabiltzen ditugu aditzen eta
euskaIkien arabera. Batzuetan ez da marka berezirik ageri: jan, edan eta
hauek bezala, -n hotsak bukatzen dituenak. Sail berekoak dira kosta,
falta, bota, pasa eta halako gutxi batzuk.
Markarik arruntena (historia aldetik berriena) -tu da, eta hauxe
eransten da sistematikoki aditz berriak mailegatzen 000 eratzen ditugun
aldi bakoitzean: lotu, sartu, makurtu, e.a. Fonologi aldaketak ere
erakusten ditu marIca horrek: apaindu, ezkondu, gosaldu, e.a.
Beste aditz batzuek, azkenik, -i hartzen dute: ekarri, egosi, itsatsi,
ikusi, e.a.
Aldaera hauek guztiak marka berarekin izendatuko ditugu: <tu>
markarekin, alegia.
• Etorkizuna adierazteko geroaldiaren marka erabiltzen dugu,
etorkizuna, hain zuzen ere, inguruko hizkuntzetan ez bezala, aspektuaren
markaz baliaturik adierazten baita euskaraz. Oposizioa, oraingoan,
[+gero, -burutu] tasunak erabiliz aurkez daiteke.
Maizenik agertzen den marka -ko da: sartuko, helduko. Fonologi
aldaketak ditu -n ondoren suertatzen denean (eta batzuetan -1 ondoren
ere):jango, eramango,hilko/hilgo e.a. Marka hau zuzenean eransten zaie
bota, kosta eta halako aditz batzuei: botako, kostako. Euskalkien
arabera, pasako eta pasatuko aurkitzen da.
Kontsonantez bukatzen diren aditzek -en marka hartzen abal dute
gema adierazteko: joanen, eramanen. Ekialdean marka hao erabiltzen da
aditza bokalez amaitzen bada ere: sarturen, eto"iren. Eta literaturan ez
dira falta, batez ere zubererazko mende honetak:o testuetan, lantzean
behin bi markak (-ko eta -en) bata bestearen gainean ematen dituztenak:
gozaturenko.
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Etorkizuna adierazteko <tuko> marIca erabiliko da aurrerantzean.
• Aspektuari dagokionez, hirugarren sailean sartzen dira [-burutu,
-gero] tasunak dituztenak, beraz, burutu gabe dauden prozesuak baina
gerokoak ere ez direnak. Nolabait ere esateko, abian daudenak.
Burutugabeak deituko ditugu.
Oinarrizko marIca -tzen (burutua -tu egiten dutenen artean) edo -ten
(burutuaren markarik ez dutenen kasuan) da: saltzen, igortzen, eramaten,
jaten, ematen. Aldaera fonologikoak ez dira falta: ikusten, hozten,
hausten, bereizten, e.a.
Aditzoina -n hotsarekin bukatzen denean honako aldaerok ere oso
arruntak dira ekialdera: egoiten, emaiten, erraiten, e.a.
Bizkaieraz -atu bukaerek -au egiten dute sarritan: kantau, pentsau,
kantsau, e.a. Aditz hauen aspektu burutugabeak honela egin dezake:
pentsetan, olgetan, betetan, kostetan (azkeneko bi hauek ez dute era
burutuaren markarik). Hortaz, kantau, kantauko, kantetan. Mendebaleko
euskaldun askoren hizkeran -tuten egiten da: amaituten, sartuten, e.a.
Aldaera hauek guztiak <tzen> markapean bilduko dira.
• Geratzen den azken aukera, hots, prozesu bat [+burutu, +gero]
izatea, ez da gauzatzen marIca morfologiko jakin batean euskaraz.
Semantikoki posiblea den arren, hiztunak ez du hartarako adizki
berezirik eta bestelako adizkiez baliatu behar da.
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«tu>,

• Esan den moduan, aspektuaren hiru marka hauek
<tuko> eta
<tzen» adizki perifrastikoetako aditz nagusian ageri dira. Hala ere,
aspektuaren marka aukeratzeak edo ez aukeratzeak, hadu eragina ondotik
etortzen abal diren aditz laguntzaileetan ere:
(9)

eto"i naiz
ekamdugu
etor gaitezen
ekar dezakegu
jan dagigun
esaten eutson
ikus diro

Adizki horiek guztiak aurkitzen abal dira euskalkietan. Euskara
batuan lehenbiziko laurak bakarrik aukeratu baldin badira ere, berehala
ohartzen gara hor zazpi aditz laguntzaile desberdin daudela: izan, *edun,
*edin, *ezan, egin, eutsi eta *iro(n).
Aditz laguntzaile horietako batzuk aditz nagusi bezala ere agertzen
abal dira (izan, eutsi eta egin), baina besteak ez. Zer gertatzen da orduan?
Aditz laguntzailearen sistema, ikusten denez, ez dela aditz bakar
batean oinarritzen, aditz multzo batean baizik. Baina zein den
laguntzailetzat aukeratzen den aditza, orduan aditz nagusiaren forma ere,
aspektuari dagokionez, mugaturik geratzen da. Esate baterako, izan eta
*edun aditzak aukeratzen baditugu (aditz nagusi batzuek izan nahi dute,
eta beste batzuek *edun), hauxe aurkitzen dugu:
(10)

etortzen naiz
eto"i naiz
etorriko naiz
ekartzen dugu
ekamdugu
ekarriko dugu
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Aldiz, *edin eta *ezan aditzak hartuz gero laguntzaile gisa (aditz
nagusi batzuek *edin eskatzen dute eta beste batzuek, berriz, *ezan)
aukerak aski mugatuak geratzen zaizkigu:
(11)

etor gaitezen
ekar dezagun

Bestela esateko: aditz nagusiak aspektuaren marka hartzen baldin
badu, gehienetan izan edo *edun aukeratuko duo Aspektuaren marka
hartzen ez badu, ordea, beti beharko du *edin 000 *ezan:
(12)

*ekar dugu
*etor naiz

Horregatik esan dugu halako lotura bat dagoela aditz nagusiaren eta
laguntzailearen artean: nolakoa den hura -aspektu markarik daraman ala
ez- halakoxea izanen da laguntzailea ere.
• Hizkuntza estandarrean erabiltzen diren lau laguntzaileak (eta
hauetara mugatuko da azalpena aurrerantzean), bestetik, honela banatzen
dira: aditz iragankorrek *edun nahiz *ezan hartzen dute. Aditz
iragangaitzen arteko aditz ez-akusatiboek (ikusi hasieran honetaz esan
dena) izan nahiz *edin eskatzen dute.
Esan dezagun, dena dela, izan aditza, laguntzailea izateaz gain aditz
nagusia ere izan daitekeela:
(13) Loiolan izan naiz
Halako zerbait gertatzen da *edun aditzarekin ere:
(14) Hamar urte ditu
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Azkeneko kasu honetan, hala ere, (hau da, aditz nagusia denean, eta
ez laguntzailea) ukan aditzaren aurrean gaudela esanen dugu, ukan utziz
aditz nagusia izendatzeko eta ·edun, ostera, laguntzailea izendatzeko.
Bereizketa hau, jakina, arrazoi pedagogikoengatik egiten da: ·edun
aditzaren azpian sartzen ditugun adizkiak sustraianizkoak dira. Rori,
batetik; bestetik, argi dago laguntzailea (hobeki esan, aditz laguntzaile
jokatua) izendatzeko, eta horretarako bakarrik, erabiltzen dugula,
laguntzailea ez denean hiztun askok ukan erabiltzen baitu, esan bezala.
Eta besteek izan.
Rorrenbestez, izan aditza hiru gauza desberdin izan daiteke, ondoko
adibideotan ikusten den bezala:
(15)

Miren etorri da
Loiolan izan da
guk ere izan ditugu kezkak

Lehenbiziko kasuan laguntzailea da eta beste bietan aditz nagusia.
Hala ere, bi aditz nagusi diferente ditugu hor: batean izan-en esanahia du
eta bestean, berriz, ukan-ena. Euskaldun askok honela esango bailukete

hor:
(16) guk ere ukan ditugu kezkak
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12.2. Aldia
• Aspektuaz gain, gainerako oposizioak a1di, pertsona eta moduarena
dira, adizki trinkoetan gertatzen den bezala. Lehengo eskema bera
segituz, hauxe gertatzen zaigu orduan:

ALDIA
[+orain
-irag]

[-<>rain
+irag]

[-orain

zen

-litz

-irag]

Kontura gaitezen hor izan aditza bakarrik jarri dugula. Lauki hori
behar den bezala osatzeko beste hirurak ere jarri beharko Iirateke: *edin,
*edun eta *ezan, oraingoz, hala ere, kontuan hartuko ez ditugunak:.
Adizki trinkoekin ez bezala, honako hauek laguntzaileak direnez
gero, aditz nagusi baten ondoan agertuko <lira:
(17)

etorri da
etorri zen
etorri balitz

• EuskaIkien arabera etorri da eta etorri zen entzuten aha1 dira egoera
beraren aurrean. Noiz erabili bata eta noiz bestea? Badirudi gutxienezko
unitatea gauerdiak markatzen duela:
(18) atzo hamaiketan etorri zineten
(19) bart ~ ordu biak a1dera etorri zarete
Gauerdia pasatu ondoren ezin daiteke iragana erabili:
(20) *goizeko seietan etorri zineten
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Alegia, ezin dugo halakorik: esan egun horretako goizeko hamarretan
hitz egiten ari bagara (zentzu horretan bakarrik da ez-gramatikala esaldi
hori, jakina).
Aldiz, gauerdiaren aurretik mendebalekoen eta ekialdekoen usarioa ez
da berdina, ekialdean orainaldia erabiltzeko joera handia baitago:

(21) atzo gaueko hamarretan sartu zarete herrian
Mendebalean zineten erabiliko litzateke kasu honetan.
Unitate moduan eguna hartu beharrean beste zerbait ere izan daiteke:
astea, hilabetea, urtea, e.a, usarioa ere bietara dugula orduan:

(22)

joan den astean ez zuen euririk: egin
joan den astean ez du euririk: egin
iaz etorri zen
iaz etorri da
joan den mendean gertatu zen
joan den mendean gertatu da
e.a

Ikusten denez, joan den astean bezalako esapideak adberbio gisa
harturik daude, fosildutako elementuak bezala, hiztunak elementu
autonomotzat jotzen dituenak (nekezago aurkitzen <lira horregatik joan
zen astean esapidearen gisakoak). Arrazoi horregatik ez da nahitaezko
komunztadura egitea hurrengo "gertatu da" 000 "gertatu zen" adizkiaren
aldiarekin.
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• Lau laguntzaileak kontuan izanik, hauxe da gertatzen dena:

ALOIA
[-orain
+irag]

[-orain
-irag]

lb
cú
-dadi-

zen
zuen
zedin

~

zezan

-litz
-lu
-ledi
-leza

[+arain
-irag]
izan

*edun
*edin
*ezan

Adizki binkoak aztertu direnean segitu dugun eskemari lotu
gatzaizkio orain ere: hor daude, hiru zutabeetan, orainaldia (normalean
oraina adierazteko erabiltzen ditugunak), iraganaldia (normalean iragana
adierazteko balio dutenak) eta alegiazko adizkiak (denbora markatzen ez
dutenak).
12.3. Modua
• Euskal gramatika batzuetan eta iparraldeko zenbait hiztunen artean
ondoko adibide hau bezalak:oak aurkitzen abal dira:
(23) Mikel etorri dateke
(24) Mikelek egin duke
Ezin dira nahasi adizki horiek ondoko esaldietan ageri direnekin:
(25) Mikel etor daiteke
(26) Mikelek egin dezake
Ikus ditzagun desberdintasunak. Hasteko, lehenbiziko kasuan
aspektua markatua dago (aspektu burutua da, ikus daitekeenez).
Bigarrenean ez da aspektu markarik ageri. Gainera, laguntzailea ere
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díferentea da. Zergatik? Bi aditz laguntzaile desberdin direlako: izan /
*edun,lehenbiziko kasuan, eta *edin /*ezan, bigarrenean.
Adizki horiek eIkarren artean duten ezaugarria da denak daudela modu
aldetik markaturik: batetik da eta du adizkien aldaerak, modu markarekin.
Bestetik -dadi- eta -deza- adizkien aldaerak.
"Mikel etorri dateke" bezalako bat ikusten dugunean gramatika
batean eta moduz markaturiko aditzaren aurrean gaudela irakurri,
pentsatzekoa da modu horrek adizki trinkoetan esplikatu den balioaren
pareko zerbait erakusten duela. Halaxekoa da liburuetan ematen den
azalpena: Mikel agian etorri dela, beharbada etorri dela da adierazi nahi
dena Hortaz,
(27)

Mikel sartu dateke
Mikel sartzen dateke
Mikel sartuko dateke

Horietan esan nahi omen dena da ez garela batere ziur, baina
seguraski ere Mikel sartu dela, seguraski ere Mikel sartzen dela eta
seguraski ere Mikel sartuko dela. Agian gertatu, gertatzen edo gertatuko
den zerbaiten aurrean gaude.
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Kontuan hartzen badugu orain moduaren ezaugarria ere, honela osa
daiteke goiko kuadro hori:
ALDIA
[+arain
-irag]

[-orain
+irag]

[-orain
-irag]

modua
[ahal]

+

dz
dateke
{Ú

+
+
+

duke
-dadídaiteke
-dezadezake

zen
zatekeen
zuen
zukeen
zedin
zitekeen
zezan
zezakeen

-litz
litzateke
-lu
luke
-ledi
liteke
-leza
lezake

(izan)

(*0000)
(*edin)
(*ezan)

• Hala ere, azalpen batzuk gehiago ematea komeni da hemen. Eskema
hori oso argia da eta adizki guztiak eredu garbi baten harnean besarkatzen
ditu. Kontua da, ordea, euskal literaturan ez direla horrenbeste ageri
etortzen doJeke edo etorri dateke bezalako adizkiak. AdIbide zahar guztiak
(eta hemen dita(i)ke adizkiaren tankerakoak eren kontuan hartzen dira,
ikus geroago) ahal doJeke. ezin dateke. hori dateke eta hauen tankerakoak
dira, hots, aditz laguntzaile gisakoak izan beharrean, aditz nagusi bezala
ageri direnak. Aditza laguntzailea denean erlatiboko esa1dietan ageri da
(Maister: Zure kuntre effan datekian gauza txipi batek. zeren tristetzen
zütü?) errazago. Axularrek, Maisterrek, Leizarragak, Etxeparek eta
abarrek oso gutxitan erabiltzen dituzte forma hauek. Gaur egun ere etorri
doJeke horren ordez erabiliagoa da etorria doJeke.
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Aldiz, duke adizkiaren sailekoak oso arruntak dira iparraldeko autore
zahar nahiz gaurkoetan: egin duke, ikusten duke. Harturen duke
bezalakoak, ostera, ez hainbeste.
• Sistema honek, betiere kontuan izanik etorri / etorriko dateke bezalako
adizkiei buruz esandak:oa, oso modu sinplean aurkezten du euskal
aditzaren egitura, ikusten denez. Honek azal dilzake, agian, beste zenbait
gauza ere, euskalkien artean gertatzen direnak. Esate baterak:o, honako
hau:
(28)

mutil horrek ere har lezake hori
mutil horrek ere hartuko luke hori

Itxura denez, bi esaldi hauek nahiko parekoak dira, eta ez dirudi
esanahia desberdina dutenik. Ekialdeko hiztunak: lehenbizikoa nahiago du
normalean. Mendebalekoak, aldiz, bigarrena. Zer gertatu da hor? Rain
zuzen ere, euskaIkiek laguntzaile diferentea hartu dutela: *ezan, ekialdean
eta *edun mendebalean. Jakina, horrexegatik batean aspektuaren marka
jartzen da. Baina ez bestean. Zein den aukeratzen den aditza, horren
arabera marka baitaiteke aspektua, lehen esan bezala. Baldintza adizkiak
aztertzean ikusiko denez, dena dela, ekialdean har lezake horren ondoan
hartzen luke ere erabiltzen da (ez, ordea, hartuko luke).
Ekialdean dateke eta daiteke ere nahasian ematen dira batzuetan,
dita(i)ke adizkia erabiliz beste bi adizkien ordez. Zemahi gisaz,
sinkretismo hori alokutiboan hausten da: hemen ditake dioenak: (hemen
dateke, nahiz hemen daiteke adierazteko alegia), alokutibora pasatu
bezain laster hemen dukek, dukezu, e.a. aukeratuko du dateke-ren ordez
eta hemen gerta ditakek, ordea, hemen gerta daiteke-ren ordez. Bistan
dena, daiteke adizkia laguntzaile gisa besterik erabiltzen ez denez,
laguntzen duen aditz nagusiak ezin dezake aspektu markarik hartu: gerta
ditake (=gerta daiteke, ez *gerta dateke) .
• Eskema honen arabera, hortaz, eta forma aldetik, etorri naiz, etor
nadin, ikusi dut, ikus dezadan adizkietan ageri diren aditz laguntzaileak:
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indikatiboko adizkiak dira denak, nabiz, esan dugun legez, aditz
laguntzaile desberdinei dagozkien. Zemahi gisaz, ohartxo bat egin
beharra da hemen: nadin 000 dezadan bezalako adizkiak esaldi
menderatuetan bakarrik ageri dira, subjuntiboaren kutsuarekin. Hala ere,
nekez esan dezakegu nadin adizkia, esaterako, izan aditzaren subjuntiboa
denik, aditz honek (eta berdin *edun-ek ere) bai baitu bere subjuntiboa,
nabiz gehienetan forma ihartuetan 000 literatura pasarteetan bakarrik
agertzen duen: dena dela, dugun edan, Jainkoak diela, e.a
12.4. Pertsona
• Ez da esan beharrik aditz laguntzaileetan ere pertsona dela laugarren
tasuna eta tasun honen arabera sortzen direla adizkiak. Pertsona marka
hauek hasieran egon daitezke (gogoan izan hemen adizki trinkoak aztertu
direnean, han esandakoa pertsonen marlcez):
ni
hi
gu
zu

zuek

==
==
==
==
==

NHGZZ-

(naiz)
(haiz)
(gafa)
(zara)
(zarete)

Marka hauek amaieran ere agertzen aha1 dira:
ni
hi
gu

==

==

zu
==
zuek ==

-T

-K/N
-GU
-ZU
-ZU+e

(dut)
(duk/dun)
(dugu)
(duzu)
(duzue)

(e hori plural marka da, ez pertsona marka)
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Azkenekoz, pertsona marka hauek lartean, adizkiaren barnean,
agertzen abal dira:
ni
hi
gu

zu
zuek

=
=
=
=
=

-DA-

-N-NA
-GU
-W
-W+e

(didala)
(dua1a/dunala)
(diguzu)
(dizugu)
(dizuegu)

(Remen aipatu beharra da, berriz ere, e delako hori pluralaren
marka dela, ez pertsonarena).
• Eta honekin geratzen da aditzaren sare osoa behar den bezala
esplikatua. Aspektua, aldia, modua eta pertsona; horiek dira kontuan
hartu behar diren tasunak 000 ezaugarriak. Rurrengo orrialdeetan zenbait
aditz bereziren kasua aztertuko da eta ondoren aditzaren paradigma
batzuk, ez denak, jarriko dira, horretarato erabilienak aukeratuz.

12.5. Zenbait aditz berezi
12.5.1. Ari izan eta a. trinkoen aspektua
• Ohart gaitezen aditz guztiek ez dituztela aukera berberak. Adizki
trinkoak dituzten aditzetan, esate baterako, aukera hauek guztiak ditugu:
(29)

etorri da
etorriko da
etortzen da
dator

Lehen esan baldin bada ere adizki trinkoetan ez dela aspektu
markarik, badirudi dator, dakar, dabil, doa eta halako adizkiak
momentuzko zerbaiti lotzen dizkiogula (hala nola etorriko da, adibidez,
geroari lotzen diogun). Adizki trinkoek puntukaritasuna markatzen
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dutela esan dezakegu hortaz. Hori dela eta, etorri da adizkian aspektua
aditz nagusian markatua den bezala, dator adizkian ere aspektu
puntukaria edo dagoela esanen dugu, marka jakinik ez den arren.
Adizki trinkorik onartzen ez duten aditzek, ordea, arazo bat dute. Har
dezagun josi aditza konparazione. Hala nola ekarri-k baduen dakar
bezalako bat,josi-k huts egiten du adizki hori:
(30)

ekarri du
ekarrikodu
ekartzendu
dakar

josi du
josiko du
josten du
?

Badirudi hemen ere puntukaritasuna adieraz daitekeela, baina
horretako ari izan itzuliaz baliatzen gara:
(31)

dakar

josten ari da

• Gauzak. ez dira, hala ere, hain errazak eta hemen eskema bat egitea
komenida:
1) Esan bezala, aditz guztiek ez dute forma trinkorik. Gutxienak dira,
gainera, adizki trinkoak erakusten dituzten aditzak egungo euskaran.
2) Zenbait aditzen -tzen morfemak balio bikoitza du, aditz horren
ezaugarri semantikoengatik seguraski ere. Horrela, ezagutzen dut,
sinesten dut, ulertzen dut eta hauen tankerako adizkiek bi esanahi dute:
batetik, dazagut, une honetan sinesten ari Miz (?), ulertzen ari naiz (?)
adierazi nabi dute. Bestetik, egunero ezagutzen dut adiskide berri bat,
egunero ulertzen dut hitz berri bat, e.a. ere adierazten abal dute, bi balio
semantiko horiek adizki bakar baten bidez emanez.
3) Adizki trinkoek nolabaiteko parekotasuna erakusten dute ari izan
itzuliarekin: "Mikel dator" eta "Mikel josten ari da" izango genituzke
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alde horretatik parekoak. Dena dela, hau ez da beti betetzen. Gerta
baitaiteke, esaterako, adizki trinkoak ondoan ari izan-ez baliaturiko
fonna ere izatea:

(32)

badator itsasontzia
jendea uholdeka etortzen ari da

Ez dago batere garbi zein diren fonna horien guztien artean dauden
desberdintasunak.
• Horrelako itzuliez baliatzen garenean, hots, ari izan erabiltzen
duenean hiztunak, non biltzen dira aspektuaren ezaugarriak? Ikus
ditzagun aukerak zein diren:
(33)

ikasten ari da
ikasten ari izan da
ikasten ariko da
ikasten aritzen da

daJor
etorrida
etorriko da
etortzen da

Aspektuari dagokionez -ikus azpimarraturik dauden hitz guztiak-,
badirudi ari delakoa beste edozein aditz bezala dabilela. Horrela hartzen
du geroaren marka (ariko) eta ohiturazkoa ere (aritzen). Burutuaren
seinalea, ordea, ez du hartzen eta nonnalean izan aditzaren laguntza behar
duo Gema markatzeko erabiltzen den ariko hori Axularren dokumentatzen
da, eta Mendiburuk, Kardaberazek eta Ubillosek ere erabiltzen dute. Ari
izan Leizarragak erabiltzen du eta iparraldean hau da gehien erabiltzen
dena. Azkenik, aritzen fonnak tradizio handia du eta hau ere Axular eta
Leizarragan ikusten ahal da.
Esan dezagun, dena dela, ari izan-en ondoan aritu ere ageri dela,
honen lehenbiziko adibidea Ziburuko Etxeberrin dokumentatzen delarik.
Mendebalean Larramendiren hiztegian eta Mendibururen testuetan ageri
da lehenbiziko aldiz. Aritzen-en ondoan ari izaten hasten da pmposatzen
eta erabiltzen Azkue. Gauza bera gertatzen da ari izango-rekin ere, gaur
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egun ari izanen-era hedatu dutela idazle batzuek. Arituko ere fonna becria
da, Etxanizek erabiltzen duena Horregatik eman zaie hemen lehentasuna
aritzen. ariko eta ari izan fonnei.
Horrenbestez, berriro ere aspektuaren kontura itzulirik, ibili da
bezalako adizkian ibili partizipioan ageri bada ere aspektu burutuaren
marka hori, ari da bezalako adizki batean ari ez da partizipioa eta
horregatik behar du nonnalean oinarri bat alboan (izan, alegia, nabiz,
esan bezala, aritu ere hor dugun). Azkenik, puntukaritasuna zuzenean
aditzean dago (da, gure adibidean).
Ari izan beste aditz batekin ager daiteke, orain arte ikusi bezala, edo
bakarrik ere, inesiboa, instrumentala edo -ka atzizkidun hitza
gobernatzen duela. Hauexek dira aukerak, besteak beste (ikus honetaz
18.1., ..Ari izan eta honen kideak
U

):

(34)

ikasten ari da
lanean ari da
jostetan ari da
negarrez ari da
saltoka ari da
deika ari da

• Aditz herezien sailean bil daitezkeen bestelako aditzak ere baditugu:
nahi izan, gura izan, bizi izan, e.a.
12.5.2. Bestelako aditzak
• Hemen aipatuko ditugu beste zenbait aditz erregimen berezikoak
direnak. Aspektuaren marka jarri nahi delarik, etorkizuneko marka
erabiltzen denean izan ezik, gainerakoetan izan 000 ukan aditzen laguntza
behardute.
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Nahi ukan 000 gura ukan aditzak absolutiboa, partizipioa 000 aditzizena erregitzen du:
(35)

ardoa nahi du
Andonik joan nahi du
zuk egitea nahi dugu

Aspektuaren marka zuzenean erants daiteke etorkizunean (nahiko.
gurako. Hiztun batzuek nahi izango 000 nahi izanen ere erabiltzen dute).
Bizi izan aditzak, bestetik, ez du etortzen da saileko formarik (bizi da
esaten baitugu, bizitzen da bezalakoak inpertsonaletara 000 itzuli jakin
batzuetara bakarrik mugatuak direlako: "Ze ongi bizitzen den hemen!",
"hamar urte egon zen bizitzen herri honetan").
Maite ukan eta maitatu aditzek esangura bera dute. Ber gauza
suertatzen da mintzo izan eta mintzatu aditzekin ere.
• Aditz berezi hauek, hortaz, honela banatzen dira. Aipa ditzagun
hasteko dator eta josten ari da adizkien parekoak:
(36) ari da, nahi du, behar du, bizi da, maite du, balio du, komeni da,
iduri du / badirudi, uste du, mintzo da, mintzatzen ari da, heldu
da.
Forma bakarrik hartzen dugu hemen kontuan, jakina, aditz hauen
guztien artean aparteko ezaugarri eta berezitasunak aipatu beharko
baikenituzke. Berezitasun horiek (hiztegiak argitu beharko lituzkeenak,
hain zuzen) albora utzirik, esan dezagun nahi izenak ukan-ekin osatzen
duela normalean aditza (ikusi nahi du) nahiz mintzo batzuetan izan-ekin
ere erabiltzen den forma zaharkitu hau aukeraturiko aditzaren arabera
(ikusi nahi du vs joan nahi da). Mendebalean, ostera, beti ikusi gura duo
Ari ere normalean izan-ekin erabiltzen da, baina aditzaren arabera ez dira
falta ukan-ekin erabiltzen dutenak ere (eguraldiaren aditzetan oso arruntak
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<lira euria ari du bezalakoak. Ronekin batean sartzen ari da erabiliena,
baina ekialdean ikusten ari du bezalakoak ez dira batere arrotzak).
Maite du esaten da, eta ez da horren parean maitatzen ari da
bezalakorik, antza denez. Aldiz, mintzo da esaten duenak badaki
mintzatzen ari da ere erabiltzen ahal duela, biek esanahi beca dutela.
Azkenik, heldu aditzak, hemen jarri dugun moduan, etorri esan nahi
duo Beraz, saltzaileak heldu dira bezalako esaldi batek bi esanahi baititu:
ailegatu dira eta etortzen ari dira edo datoz. Remen bigarren honetaz ari
gara (Remen aipatu behar dira "heldu den astean bezalako itzuliak,
Nafarroan eta Iparraldean, Leitzatik goca, erabiltzen direnak: esaldi horrek
"datorren astean" esan nahi du).
11

• Beste multzo batean sartzen dira etortzen da etajosten du adizkien
sailekoak:
(37) ari da, aritzen da (ari izaten da), nabi du, nabi izaten du, behar
du, behar izaten du, bizi da, bizitzen da (inpertsonaletan
bakarrik, esan bezala), maitatzen du, balio du, balio izaten du,
uste du, uste izaten du, mintzatzen da.
Lehen esan den bezala, aditzaren semantikagatik edo uste du bezalako
adizkiek (nahi du, balio du, e.a.) balio bikoitza dute eta puntukaritasunaz
gain oraingo ohiturazko -tzen hau ere adieraz dezakete.
• Ondoko hauek ditugu etorri da eta josi du adizkien parekoak:
(38) aritu da, ari izan da, nahi izan du, behar izan du, maite izan du,
maitatu du, balio izan du, komeni izan da, uste izan duo

• Etorriko da etajosiko du adizkien parekoak, azkenik, honakook
lirateke:
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(39) ariko da, arituko da, nahiko du, beharko du, biziko da, rnaiteko
du, rnaitatuko du, balioko du, komeniko da, iduriko du, usteko
du, mintzatuko da.
Esan dezagun arituko da, nahiko du, beharko du, maiteko du, balioko
du, komeniko da, iduriko du eta usteko du adizkien ordez ari izango
(nahiz izanen) da, nam izango (nahiz izanen) da, e.a. ere erabiltzen direla
mintzoen arabera. Esan beharra da, hala ere, euskalki guztiek nahiko, eta
ez nam izango, dela erabili izan dutena. Azkue izan zen kontua aldatu
zuena, analogiaren izenean bigarrena hobetsiz denek ordura arte erabili
zuten formaren aurrean. Orduan pasatu ziren hainbat idazle proposaturiko
forma berrira. Ekialdean maitaturen du eta mintzaturen da ere erabiltzen
<lira.
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13. kapitulua:

LAGUNTZAILEAREN PARADIGMAK

Kapitulu honen izenburua "Laguntzailearen paradigmak" baIdin bada
ere, bistan da "laguntzaileen" esan beharko genukeela, pluralean,
emango diren paradigmak lau aditz laguntzaileenak baitira: izan, *edin,
*edun eta *ezano Rori lehendik ikusia da.
Remen ez ditugu zehaztasun guztiak emango, horretarako bai
baitaude liburuak kontsultatzeko modukoak (ikus, esate baterako Euskal
Gramatika. Lehen Urratsak-Il, EuskaItzaindia)o
Hala ere, bai kapitulu honetan, nola hurrengoan, gehien erabiltzen
diren adizkiak jarriko dira.
Ondoren datozen taulak honela eginak dira: lau aditzak berezirik,
ezaugarriak banan-banan hartzen dira kontuan, esan nahi baita aldia,
modua eta pertsona bereizten direla.
Arazoak egon daitezkeenez, tauletan eskemak jartzen dira, batetik,
baina eskema horien garapena ere, zalantzarik egon ez dadino
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(it)
(il)
(jt)
(jI)
(jI)
(jI)

u
u
u
u
u
u
u

z

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

le
te

[+AHALA)ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

IRAGANA
HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

nuk~en

nituzkecn

nuke

nituzke

hituzkeen

hal<k

zuketcn

huke
luke
genuke
zenuke
zenukete
lukete

hituzke
lituzke

zuek

hukeen
zukeen
genukeen
zcnukeen
zenuketen

nlk
hik
hark
guk
zuk

~

I,Q

Vl

ALEGIAZKOA

zituzkeen

genituzkeen
zenituzkeen

zenituzketen
zituzketen

genituzke
zenituzke
zenituzkete
Iituzkete

t-,)

~

*EZAN
NüR-NüRK
ALDIA .....

MODUA

IRAGANA

ORAINA
NüR

NüRK

NÜR

!

-Na

u

T

u

KJN

-AHALA

·Ha
-de
-Ga

Niol
Hinl

·Za
-Za
-d

+AHALA

Na
Ha
de
Ga
Za
Za
d

u

il
il
11
11

u
u
u

za
za
za

it
it
it
it

za
za
la
la

NüRK
u

T

u

KJN

la

GU
ZU

(1)

zUe

Glol
Zlol
Zinl

TE

(1)

GU
ZU

u

le

ke
T
ke
KJN
ke
ke
GU
ke
ZU
ke te ZUe
ke
TE

ALEGIAZKOA

la

le

la

zUe
TE

ke
ke

T
KJN

za

ke
ke

za

ke te

GU
ZU
ZUe
TE

Nint

za

Hint
(3)
Gint
Zint
Zint
(3)

za
za

NüR

NüRK
u

N
N
N
N
N
N
N

·Nlol
-Hinl

N
N
eN
N
N
N
N

Nint

la

Hiilt

za

T
KIN

la

(2)

-Glol
-Zint
-Zlnl

u
u

le

u

(2)

(4)
Glot
Zint
Zint
(4)

za
za

za

GU
ZU
ZUe
TE

ke
ke

T
K/N

ke
ke
ke te

GU
ZU
ZUe

TE

[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA
HURA
nik
hlk
hark
guk
zuk
zuek

halok

d~zaten

HAIEK
ditzadan

ditzaan/nan
ditzan

I

ALEGIAZKOA

I

(1)

(2)

ditzagun
ditzazun
ditzazuen
ditzaten

~I

GU

NI

GU

NI

GU

hik
h.rk
zuk

nazaanlnan

gaitzaanJnan

ninlzaan/nan

-nintzakJn

nazan
nazaron

gairzan

nintzan

-gintzak./n
-giotza

zuu

nazaZUen

gaitzazun
gaitzazuen

halok

nazateo

gaitzaten

nintzazun
nintzazuen
nintzaten

gintzaan/nan
gintzan
gintzazun
gintzazuen
gintzaten

haiek

nlk
hark
guk
halu

-.1

dezan

dezagun
dezazun
dezazuen

nlk
hark
guk

t-.J
\O

dezadan
dezaan/nan

IRAGANA

-niolla

-ninuazu

-gintzazu

-ninLZazue

-gintzazue
-gintzate

-nin123te

ZU

ZUEK

ZU

ZUEK

ZU

ZUEK

zaitzadan
zaitzan
zaitzagun
zaitzaten

zaitzatedan
zaitzaten
zaitzategun
zaitzato(te)n

zintzadan
zintun
zintzagun
zintzaten

zintzatedan
zintzaten
zintzategun
zintzato(to)n

·zintzat

-zintzatet

·zintza

-zin12ate
-zintzategu

·zjntzagu
-zintzate

HI

HI

HI

hazadan
hazan
hazagun

hintzadan
hintzan
hintzagun
hintzaten

-hintzat
-hintza

hazaten

OHARRA.- (1), (2)
Hirugarren pertsonen (singularra, plurala) paradigma -eta bilakaera ikus hurrengo orriaIdean.

-hintzagu

·hintzate

-zintzato(te)
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'-O

00

*EZAN
NOR-NORK
ALDIA

-+

MODUA

¡

IRAGANA

ORAINA
NüRKNüR
N
H

z

-AHALA

ALEGIAZKOA

Gen

un
un
z

(il)
(il)
e (il)
(jI)
(jI)
(jI)
(jt)

za
za
za
za
za
za
za

le
le

NüRK

NüR

N
N
N
N

-N

N

-un
-un

(il)
(il)
e (il)
(jt)
(jI)

N
N

-H
-1
-Gen

-1

(il)
(il)

za
za
za
za
za
za
za

le
le

[-AHALA]ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

IRAGANA
HAIEK

nezan

nitzan

hezan

hitzan
zitzan/
genitzan

bar\<

zczan:

guk
zuk
zuek.
halek

IV
'-O
'-O

HURA

nik
hlk

genezan
zeoczan

zenezaten
zezatetll

zenitzan
zenitzaten
zitzaten!

ALEGIAZKOA
HURA
-ocza
-heza
-Ieza
-geneza
-zeoeu
-zeoezate

HAlEK
-nitza
-nitza
-lilZa
-genitza
-zenitza
-zenitzate

-Iezate

-litzatc

w

8
*EZAN
NOR-NORK
ALDIA -.
MODDA
~

-AHALA

NüR

-Na
·Ha
·de
·Ga

·za
·za
·d

+AHALA

IRAGANA

ORAINA

Na
Ha
de
Ga
Za
Za
d

za
za
za

II
II
1I
il

la

za
za
za

lO

za
za
il

lO

it

lO

it
it

lO
lO

le

NüRK

NüR

T
KIN

Nin!

GU
ZU
ZUe
TE

ke
T
ke
KJN
ke
ke
GU
ke
ZU
ke te ZUe
ke
TE

Hint
(1)
Gint
Zint
Zint
(1)

ALEGIAZKOA

NüRK
la
la

T
KJN

lO

GU
ZU
ZUe
TE

lO

te

lO

Nin!

za

Hint
(3)

lO

Gint

lO

Zint
Zint
(3)

za
za

ke
ke

T
KJN

ke
ke

GU
ZU
ZUe
TE

ke te

NüR

NüRK

N
N
N
N
N
N
N

-Nint

lO

·Hint
(2)

la

-Gint

za
za
za

N
N
eN
N
N
N
N

Nint
Hint
(4)
Gint

~Zint

·Zint
(2)

za
lO

za

Zint

lO

Zint
(4)

za

T
KJN

te

GU
ZU
ZUe
TE

ke
ke

T
KJN

ke
ke
ke te

GU
ZU
ZUe
TE

[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA
r¡Ik
hik
hark
guk
zuk
zuek
halek

HURA
·dezat

-dezazue

HAIEK
-ditzat
·diuak/n
-ditza
-ditzagu
-ditzazu
-ditzazue

-dezate

-ditzate

NI

GU
-gaitzak/n

-dezak/n
-deza
-dezagu
-dezazu

hik
hark
zuk
zuek
halek

·nazakln
-naza
-nazazu
-nazazue
-nazate
ZU

ZUEK

nik
hark
guk
halek

-zaitzat
-zaitza
-zaitzagu

-zaitzatet
-zaitzate

-zaitzate

HI

\,;.>

O

nlk
hark
guk
haitk

·hazat
-haza
-hazagu
·hazate

-gaitza
-gaitzazu
-gaitzazue
-gaitzate

-zaitzategu
-zaitzate(te)

w

S
*EZAN
NOR-NORK
ALDIA

MODUA

¡
-AHALA

NüR
·Na
-Ha
·de
-Ga

·Za
-Za
-d

+AHALA

lRAGANA

ORAINA

-+

NüRK

NüR

T
KJN

Nim

za
za
za
za
za
za

GU
ZU
ZUe
TE

Gint
Zint
Zint

za

il
il
it
il

Na
Ha
d.
Ga

il

'La

jI

il

d

II

NüRK
za
za

T
KJN

za
za
za

GU
ZU
ZUe
TE

(1)

te

ke
k.
k.

T

Sint

za

KJN

Hinl

za

za
za

k.

ke te

GU
ZU
ZU.

Gint

k.

k.

TE

(3)

za
za

te

(1)

za
za

za

'La

Hint

ke
k.

T
KIN

(3)

Zinl
Zinl

ALEGIAZKOA

za
za
za

k.
k.

ke te

GU
ZU
ZU.
TE

NüRK

NüR
N
N
N
N
N
N
N

T
KJN

·Nint

za

·Hint
(2)
-Gint
·Zint
-Zint
(2)

za

N

~int

za

Hinl

za

ke
k.

T

N
eN
N
N
N
N

za
za

k.
k.

za

ke te

GU
ZU
ZU.

za
za
za

te

GU
ZU
ZUe
TE

KIN

(4)

Cint

Zlnl
Zinl
(4)

TE

[+ AHALA)ren bilakaera

IRAGANA

ORAINA
nik
hlk
hark
gok
lOk

zuek
halek

w

O

HAIEK
ditzaket
ditzakek/n
ditzake
ditzakegu
ditzakezu
ditzakezue
ditzakete

dezakek./n

dezake
dezakegu

dezakezu
dezakezue
dezakete

I

I

(3)

(4)

NI

GU

:'>'1

GU

NI

GU

nazakek.!n
nazake
nazakezu
nazakezue

nintzakean/nan

gintzakean/nan

nintzakeen

gintzakeen

nintzakezun
nintzakezuen
nintzaketen

gaintzakezun

nintzakekln
nintzake
nintzakezu
nintzakezue
nintzakete

gintzakek/n
gintzake

nazakete

gaitzakek/n
gaitzake
gaitzakezu
gaitzakezue
gaitzakete

nik
har!<
gok
halek

ZU
zaittaket
zaitzake
zaitzakegu
zaitzakete

zaitzaketet
zaitzakete
zaitzaketegu
zaitzakete(te)

nlk
hark
gok
halek

ID
hazaket
hazake
hazakegu
hazakete

hlk
hark
mk
mek
halel<

W

HURA
dezaket

ALEGIAZKOA

ZUEK

ZU
zintzakedan
zintzakeen

zintzakegun
zintzaketen

gintzakczuen

gintzaketen

gintzakezu

gintzakezue
gintzakete

ZUEK

ZU

ZUEK

zintzaketedan

lintzaket

zintzaketen
zintzaketegun
zintzakete(te)n

zintzake
zintzakegu
zintzakete

zintzaketet
zintzakete
zintzaketegu
zintzakete(te)

HI

HI

hintzakedan
hintzakeen
hintzakegun
hintzaketen

hintzaket
hintzake
hintzakegu
hintzakete

OHARRA.- (3), (4)
Hirugarren pertsonen (singularra, pJurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.
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~

*EZAN
NORK - NOR
ALDIA .....

MODUA

!

IRAGANA

ORAINA
NORKNOR
N
H
l

+AHALA

ALEGIAZKOA

Gen
Zen
Zen
l

(jI)
(jt)
e (jt)
(jt)
(jt)
(jt)
(jt)

za
za
za
za
za
la

za

ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke te

eN
eN
eN
eN
eN
N
N

NORK

NOR

N
H
1
Gen
Zen
Zen
I

(il)
(;1)
e (jt)
(jt)
(jt)
(jt)
(jI)

za
la

za
la

za
za
la

ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke te

[+AHALA)ren bilakaera:3. pertsona NOR singularra NOR plurala

IRAGANA

nik
hik
har\¡
guk
zuk

V.>

O

VI

HURA

HAlE K

nezakcen

nitzakeen
hitzakeen
zitzakeen
genitzakeen
zenitzakeen
zenitzaketen
zitzaketen

hezakeen
zezakeen

zu~k

genezakeen
zenezakeen
zenezaketen

halek

zezaketen

ALEGIAZKOA

nezake

hezake

nitzake
hitzake

lezake

litzake

genezake
zenezake

genilZake

zenezakete

lezakete

zenitzake
lcnitzakete
litzakete

w

~

*EDUN
NOR - NORI - NORK
ALDIA

MODUA

NüR

~

-AHALA

d

J

(zkJ)

NüRI

NüRK NüRK

T
K/N

T
K/N

H

O
GU
ZU
ZUe
E

GU
ZU
ZUe
TE

z
Gen
Zen
Zen
z

T
K/N

+AHALA

lRAGANA

ORAINA

-+

d

i

(zki)

ü
GU
ZU
ZUe
E

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

T
K/N

GU
ZU
ZUe
TE

NüR

NüRI

(00)

T
K/N
O
GU
ZU
ZUe
E

N

N
H
z
Gen
Zen
Zen
z

i

T
K/N

i

(zki)

ü
GU
ZU
ZUe
E

ALEGIAZKOA
NüRK NüR

NüRI

N

-N
-H
-1
·Gen
-Zen
·Zen

N

-1

T
K/N
O
GU
ZU
ZUe
E

eN
eN
eN
eN
eN
N
N

N
H
1
Gen
Zen
Zen
1

N
N

N
N

N
te
te
ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke te

I

(zki)

T
K/N

i

(zki)

ü
GU
ZU
ZUe
E

te
te
ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke te

[-AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA
nik
hik
har!<
guk
zuk
zu.k
hBiek

hik
hark
zuk
zuek
halek

nIk
hark

guk
baiek

nik

hark
l.;.>

O
-.l

guk
halek

HARI
diol
diok/n
dio
diogu
diozu
diozue

dicte
NERI
didakln
dit
didazu
didazue
didate
ZURI
dizut
dizu
dizugu
dizute

HIRI
diat/dinat
dikldin
diaguldinagu
diate/dinate

IRAGANA

HAIEI
diet
diek/n
die
diegu
diezu
diezue
diete

HARI
nion
hion
zion
genion
zenion
zenioten
riOlen

hien
zien
genien
zenien
zenieten
zieten

GURI
diguk'n
digu

:'\ERI
hirlan
zidan
zenidan
zenidaten
zidaten

GURI
higun
ligun
zeoigun
zeniguteo
ziguten

diguzu
diguzue
digute

HAIEI

oien

ZUEI
dizuet
dizue
dizuegu

ZURI

ZUEI

nizun
lizuo

muen

dizuete

lizuteo

genizun

HIRI
nianininan
zian/zinan
genianfgeninan
ziaten/zinaten

nimen
genizuen
zizueten

ALEGIAZKOA
HARI
-nio
-hio
-lio
-genio

-zcoio
-zeniote
-Iiale
NERI
-hit
-lit
-zenit
-zenidate

-lidate
ZURI
-nizu
-lizu
-genizu

-lirute
HIRI
·nik/n
-lik/n
~genik!n

·liate/nate

HAIEI

-nie
-hie
-lie
-genie
-zenie
-zeniete
-li~te

GURI

-higu
-ligu

-zeoigu
-zenigute
-ligute
ZUEI

-nizue
-lizue
-genizue
-lizuete

v.>

o

00

*EDUN
NOR-NORI-NORK
ALDIA

MODUA

lRAGANA

ORAINA
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¡

NORI

NORK NORK

T

T
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d

¡

(zki)

O
GU
ZU
ZUe
E

T
K/N

+AHALA

d

O
GU

i

(zki)

ZU
ZUe
E

GU
ZU
ZUe

NOR

z

ke
ke
ke

T
K/N

N
H

ke
ke
ke

GU
ZU
ZUe

z
Gen
Zen
Zen

ke

TE

z

N
N
N

K/N
I

un
un

TE

NORI

T

N
H
z
Gen

ALEGIAZKOA

(zkl)

O
GU
ZU
ZUe
E

T
K/N

O

i

GU
ZU
ZUe
(zki)

E

NORKNOR

NORI

-N
-H

T
KIN
O

-1
-Gen

N
N

-un

N
N

-un
-1

ke
ke

eN
eN

N
H

ke
ke
ke

eN
eN

1
Gen
Zen
Zen
1

le
le

ke te
ke te

eN
N
N

I

GU
ZU
(00)

ZUe

te

E

te

T

i

(zki)

K/N

ke
ke

O
GU

ke
ke

ZU
ZUe
E

ke
ke te
ke te

[-AHALA]ren bilakaera (NOR

ORAINA
nik
hlk
hark

guk
zuk
luek
hal.k

hik
hark
zuk
zuek
haiek

HARI
dizkiot

dizkiok/o
dizkio
dizkiogu
dizkiozu

W

o

\O

dizkiezu

dizkiozue

dizkiezue

dizkiote

dizkiete

:-iERI

Gl:RI
dizkiguk/n
dizkigu

dizkidak./n
dizkit
dizkidazu
dizkidazue
dizkidate
ZURI

nlk
hark
guk

HAIEI
dizkiet
dizkiek!n
dizkie
dizkiegu

haiek

dizkizut
dizkizu
dizkizugu
dizkizutc

nlk
hark
guk
hal.k

HIRI
dizkiat/dizkinat
dizkikldizkin
dizkiaguJdizkinagu
dizkiate/dizkinate

plurala)

IRAGANA
HARI
nizkion
hizkion

zizkion
genizkion
zenizkion
zenizkioten
zizkioten
NERI
hizkidan

HAIEI

ALEGIAZKOA

nizlden
hizkien
zizkieo
genizkien

HARI
-nizkio
-hizkio
-lizkio
-genizkio

zenizkien
zenizkieten

-zenizk..io
-zenizkiote

zizkieten

-Iízkiote

GURI

NERI
-hizkit

GlRI

·lizkit
-zenizkit
-zenizkidate
-lizkidate

-lizkigu

ZURI

ZCEI
·nizkizue
·Iizkizue

hizkigun
zizkigun
zenizkigun

HAIEI
-nizkie
-hizkie
-lizkie
-genizkie
-zenizkie
-zenizkiete
·Iizkiete

-hizkigu

dizkiguzu
dizkiguzue

zízkidan
zenizkidan
zenizk.idaten

dizkigute

zizkidat~n

zizkigut~n

ZUEI
dizkizuet
dizkizue
dizkizuegu
dizkizuete

ZURI
nizkizun
zizkizun

ZUEI
nizkizuen
zizkizuen

·nizkizu
-lizkizu

g~nizkizun

g~nizkizuen

-g~nizkizu

'genizkizu~

zizkizuten

zizkizueten

·lizkizllte

·Iizkizuete

zenizkiguten

HIRI

nizkian/nizkinan
zizkian/zizkinan
genizkian/genizkinan
zizkiaten/zizkinaten

HIRI
-nizkikin
·Iizkikln
-genizkik/n
-lizkiate/nate

-zenizkigu
-zenizkigute
·lizkigute
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MODUA

NOR
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lRAGANA

NORI

!'/ORK NORK
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+AHALA
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i
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ZU
ZUe

GU

E

TE

ZU
ZUe

NORI

NORK

N
H

T
KJN

N
N

z
Gen
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O

N
N
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Zen
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T
KJN
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ke
ke
ke

T

N
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H
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ke
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ke

GU
ZU
ZUe

Gen
Zen
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ke

TE
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NOR

ALEGIAZKOA

GU
ZU
(zki)

ZUe
E

T
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O

z
I

GU

(zki)

ZU
ZVe
E

te
te

N
N

-N
-H
-1
·Gen
·Zen
-Zen

NOR

NORI

T
K/N
O
GU

i

-1

(zki)

ZU
ZUe
E

te
te

ke

e:-l

N

T

ke

ke
ke

e:-l
e:-l

H

KJN

I

ke
ke

ke
ke
ke le
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e:-l
:-1

ke te

:-1

O
GU
ZU
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Gen
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Zen
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i

(00)

ke
ke
ke te

te te

[+AHALAJren bilakaera (NOR

ORAINA
nik
nik
h.rk
guk
zuk
zuek
h.l.k

hlk
h.rk
zuk
zuek
hai.k

nlk
hark
guk
haiek

W

......
......

nik
hark
guk
halek

HARI
dioket
dioke/n
dioke
diokegu
diokezu
diokezue
diokete

NERI
didak.kJn
didake
didakezu
didakezue
didakete

HAIEI
dieket
diekekln
dieke
diekegu
dickezll
diekezue
diekete

GURI
digukekln
diguke
digukezu
digukezue
digukete

IRAGANA
HAIEI

HARI

HAIEI

niokeen
hiokeen
ziokeen
geniokeen
zeniokeen
zenioketen
zioketen

niekeen
hiekeen

nioke
hioke
lioke
genioke
zcnioke
zeniokete
liokete

nieke

NERI
hidake
lidake

GURI
higuke
ligukc
zenigukete

NERI

zenieke
zeniekete

liekete

zidaketen

ziguketen

ZUEI
nizuekeen

ZURI

ZUEI

nizuke

nizueke

zizuekeen
genizuekeen
zizueketcn

lizuke
genizuke
lizuketc

genizueke
lizuekete

ZURI

dizuke
dizukegu

dizueke

nizukeen
zizukeen

dizuekcgu
dizuekete

genizukeen
zizuketen

diakeguldínakcgu

gc:nieke

zenidake
zenidakete
lidakete

ZUEI

diakete/dinakete

geniekeen
zeniekeen
zenieketen
zic:keten

hieke
lieke

zenidaketen

dizueket

diake/dinake

ziekeen

GURI
higukeen
zigukecn
zenígukeen
zeniguketen

hidakeen
zidakeen
zenidakeen

ZURI

HIRI
diaketldinaket

ALEGIAZKOA

HARI

dizuket

dizukete

= singularra)

HIRI
niakeen!ninakeen
ziakeen!zinakeen
geniakeen/geninakeen
ziaketenlzinaketen

zeniguke

ligukete

lizueke

H1RI
niake/ninake
liakeJ1inake
geniake/geninake
liaketeJ1inakete
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[+AHALA]ren bilakaera (NOR

ORAINA
HARI
nlk
hik
hark
guk
lOk
zuel<
halek

VJ

dizkioke
dizkiokegu
dizkiokezu

dizkiokezue

dizkiokete

HARI
nizkiokeen

hizkiokeen
zizkiokeen

genizkiokeen
zenizkiokeen
zenizkioketen

HARI

HAIEI

nizkioke
hizkioke

nizkieke

lizkioke

hizkieke
lizkieke
genizkieke

genizkioke
zenizkioke

zenizkieketen

zenizkiokete

zizkioketen

zizk.ieketen

lizkiokete

GURI
hizkigukeen
zizkigukeen

NERl
hizkidake
lizkidake

zenizkigukeen

zenizkidake

zenizkigukcten
zizkiguketen

zenizkidakete
lizkidakete

Gl'RI
hizkiguke
lizkiguke
zenizkiguke
zenizkigukete
lizkigukete

ZUEI
nizkizuekeen
zizkizuekeen
genizkizuekeen
zizkizueketen

ZURI
nizkizuke
lizkizuke
genizkizuke
lizkizukete

ZUEI
nizkizueke
lizkizueke
genizkizucke
Iizkizuekete

dizkigukete

NERl
hizkidakeen
zizkidakeen
zenizkidakeen
zenizkidaketen
zizkidaketen

haiek

ZURI
dizkizuket
dizkizuke
dizkizukegu
dizkizukete

ZUEI
dizkizueket
dizkizueke
dizkizuekegu
dizkizuekete

ZURI
nizkizukeen
zizkizukeen
genizkizukeen
zizkizuketen

nik
hark
guk
halek

HIRI
dizkiaketldizkinaket
dizkiake/dizkinake
dizkiakegu/dizkinakegu
dizkiakete/dizkinakete

dizkigukezue

HAIEI
nizkiekeen
hizkiekeen
zizkiekeen
genizkiekeen

ALEGIAZKOA

zenizkiekeen

GURI
dizkigukek./n
dizkiguke
dizkigukezu

nlk
hark
guk

VJ

dizkiokek/n

HAIEI
dizkieket
dizkiekek/n
dizkieke
dizkiekegu
dizkiekezu
dizkiekezue
dizkiekete

lRAGANA

NERI
dizkidakekln
dizkidake
dizkidakezu
dizkidakezue
dizkidakete

hik
h.rk
zuk
lO.k
hal.k

-

dizkioket

plurala)

HIRI
nizkiakeenlnizkinakeen
zizkiakeen/ziz.kinakeen
genizkiakeenlgenizkinakeen
zizkiaketenlzizkinaketen

zenizkieke

zenizkiekete
lizkiekete

HIRI
nizkiake/nizkinake
lizkiake/lizkinake
genizkiake/genizkinake
lizkiaketellizkinakete
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(zki)
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ke te
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[-AHALA]ren bilakaera (NüR

üRAINA
HARI
diezaioan!nan
diezaion
diezaiogun
diezaiozun
diezaiozuen
diezaioten

HARI
niezaion
hiezaion
ziezaiao
geniezaion
zeniezaion
zeniezaioten

1'iERI
diezadaan/nan
diczadan
diezadazun
diezadazuen
diezadaten

guk
halek

ZURI
diezazudan
diezazun
diezazugun
diezazuten

uik
bar!<
guk
baiek

IURI
diezaadanldiezanadan
diczaan/diezanan
diezaagun/diezanagun
diezaaten/diezanaten

hark

guk
zuk
zuek
haiek

hik
hark
zuk
zuek

haiek

nik
hark

.....

W

VI

IRAGANA

HAIEI
diezaiedan
diezaiean!nan
diezaien
diezaiegun
diezaiezun
diezaiezuen
diezaieten

nlk
hik

diezaiodan

singularra)

ALEGIAZKOA

zi~zaioten

HAIEI
niezaien
hiezaien
ziezaieo
geniezaien
zeniczaien
zeniezaieten
ziezaieten

HARI
-niezaia
-hiezaio
-iiezaia
-geniezaio
-zeniezaio
-zeniczaiote
-liezaiote

-hiezaie
-liezaje
-geniezaic
-zeniezaie
-zeniczaiete
-liezaicte

GURI
diezaguanJnan
diezagun
diezaguzun
diezaguzuen
diezaguten

1'iERI
hiezadan
ziezadan
zeniezadan
zeniezadaten
ziezadaten

GURI
hiezagun
ziezagun
zeniezagun
zeniezaguten
ziezaguten

:'>ERI
-hiezat
-liczat
-zenicz3t
·zeniezadate
·liezadate

GURI
-hiezagu
-liezagu
-zeniezagu
·zeniezagute
·liezagute

ZUEI
diezazuedan
diezazuen
diezazuegun
diezazueten

ZURI
niezazun
ziezazun
geniezazun
ziezazuten

ZUEI
niezazuen
ziezazuen
geniezazuen
ziezazueten

ZURI
-nielazu
-liezazu
-geniezazu
-liezazute

ZUEI
·niezazue
·Iiezazue
-geniczazue
-liezazuete

HIRI
niezaanlniezanan
ziezaan/ziezanan
geniezaan/geniezanan
ziezaateníziezanaten

HIRI
-niezak./n
-fiezak/n
-geniezakln
-liezaate/nate

HAIEI
~niezaic
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[AHALA)ren bilakaera (NOR

ORAINA

\".>
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-.l

IRAGANA

nlk
hik
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HARI
diezazkiodan
diezazkioan/nan
diezazkion
diezazkiogun
diezazkiozun
diezazkiozuen
diezazkioten

HAIEI
diezazkiedan
diezazkiean/nan
diezazkien
diezazkiegun
diezazkiezun
diezazkiezuen
diezazkieten

hiezazkion
ziezazkion
geniezazkion
zeniezazkion
zeniez.azkioten
ziezazkioten

hlk
hark
zuk
zuek
haiek

J'(ERI
diezazkidaan/nan
diezazkidan
diezazkidazun
diezazkidazuen
diezazkidaten

GURI
diezazkiguan/nan
diezazkigun
diezazkiguzun
diezazkiguzuen
diezazkiguten

hark
guk
haiek

ZURI
diezazkizudan
diezazkizun
diezazkizugun
diezazkizuten

ZUEI
diezazkizuedan
diezazkizuen
diez3.l.kizuegun
diezazkizueten

nlk
hark
guk
haiek

HIRI
diezazkiadan/diezazkinadan
diezazkian/diezazkinan
diezazkiagun/diez3zkinagun
diezazkiaten/diezazkinaten

nik

plurala)

HARI

ziezazkieten

HARI
-niezazkio
-hiezazkio
-liezazkio
-geniezazkio
-zeniezazkio
-zeniezazkiote
-liezazkiote

HAIEI
-niezazkie
-hiezazkie
-Iiezazkie
-geniezazkie
-zeniezazkie
-zeniezazkiete
-liezazkiete

J'(ERI
hiezazkidan
ziezazkidan
zeniezazkidan
zeniaazkidaten
ziezazkidaten

GURI
hiezazkigun
ziezazkigun
zeniezazk.igun
zeniezazkiguten
ziezazkiguten

NERI
-hiezazkit
-liezazkit
-zeniezazkit
-zeniezazkidate
-liezazkidate

GURI
-hiezazkigu
-Iiezazkigu
-zeniezazkigu
-zeniezazldgute
-liezazkigute

ZURI
niezazkizun
ziezazkizun
geniezazkizun
ziezazkizuten

ZUEI
niezazkizuen
ziezazkizuen
geniezazkizuen
ziezazkizueten

ZURI
-niezazkizu
-liezazkizu
geniezazkizu
-liezazkizute

ZUEI
-niezazkizue
-liezazkizue
geniezazkizue
-liezazkizuete

"iezazkio"

HAIEI
niezazkien
hiezazkien
ziezazkien
geniezazkien
zeniezazkien

ALEGIAZKOA

zeniezazk.ieten

HIRI
nieza1kian/niezazkinan
ziezazkian/ziezazkinan
geniezazkian/geniezazkinan
ziezazkiaten/ziezazkinaten

HIRI
-niezazkik!n
-liezazkikJn
-geniezazkikJn
-liezaz.kiate/nate

l,,;.l

00

*EZAN
NOR - NORI - NORK
ALDIA

MOnUA

NüRI

NüR

t
(1)

-AHALA

(d)ieza

(zki)

(i)

(i)

d ieza

(zki)

(i)

NüRK NüRK

T

T

K/N

K/N

ü
GU
ZU
ZUe

GU
ZU
ZUe

E

TE

T

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

K/N

+AHALA

IRAGANA

ORAINA

--+

ü
GU
ZU
ZUe
E

N
H
z
Gen ieza
Zen
Zen
z

K/N

N
H

GU
ZU
ZUe
TE

z
Gen ¡eza
Zen
Zen
z

T

NüR

ALEGIAZKOA

NüRI
T

(i)

(zki) (i)

K/N
O
GU
ZU
ZUe
E

T

(zki) (i)

N
N
N
N
N
te N
te N

ke
ke
ü
ke
GU ke
ZU ke
ZUe ke te
E
ke te

K/N

(i)

NüRK

eN
eN
eN
eN
eN
N
N

NüR

NüRI

-N
-H

T

(i)

-\

-Gen ieza

-Zen
-Zen

(zki)

-1

(i)

K/N
ü
GU
ZU
ZUe
E

N

T

H
I
Gen

(i)

K/N
O

(i)

GU
ZU
ZUe
E

Zen
Zen
\

icza

(zki)

te
te
ke
ke
ke
ke
ke
ke le

ke te

[-AHALA]ren bilakaera (NüR = singularra)

üRAINA
HARI
nlk
hlk
hark

guk
zuk
zuek

...-
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-diezaiok/n
-diezaio
-diezaiogu
·diezaiozu
-diezaiozue

hal.k

-diezaiote

hlk
hark

NERI
-diezadak/n
-diezat

zuk
zu.k
hal.k

-diezadazu
-diezadazue
-diezadate

nlk
hark
guk
haltk

ZURI
-diezazut
-diezazu
-diezazugu
-diczazute

nik

W

·diezaiot

hark
guk
haltk

HIRI
-diezaat/nat
-diezakln
-diezaagufnagu
-diezaate/nale

HAlEI
-diczaiet
-diezaiek/n
--diezaie

-diezaiegu
-diezaiezu
-diezaiezue
-diezaiete

GURI
-diezagukln
-diezagu
-diezaguzu
-diczaguzue
-diezagute
ZUEI
-diezazuet
-diezazue
-diezazuegu
-diezazuete

W

IV
O

*EZAN
NOR . NORI - NORK
ALDIA

MODUA

NORI
T
K/N

(d)leza

T
KIN
O
GU
ZU
ZUe
E

T
KIN
O
GU
ZU
ZUe
E

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

(1)

(zkl)

(1)

(i)

+AHALA

NORK NORK

NOR

¡
-AHALA

IRAGANA

ORAINA

-+

d ieza

(zki)

(j)

N
H
z
Gen ¡eza

GU
ZU
zUe
TE

NOR

NORI

(j)

Zcn
Zcn
z

T
KIN
GU
ZU
ZUe
TE

N
H
z
Gen ¡eza

(di) (j)

(i)

Zcn
Zcn
z

ALEGIAZKOA

(zki) (i)

T
KIN
O
GU
ZU
ZUe

E
T
KIN
O
GU
ZU
ZUe
E

NORK
N
N
N
N
N
le N
te N
ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke le

eN
eN
eN
eN
eN
N
N

NOR

NORI

(di)

T
KIN
O
GU
ZU
ZUe
E

-N
-H
-1
·Gen ¡eu

(j)

-Zcn
·Zcn
·1
N
H
1
Gen jeza

(j)

(i)

Zcn
Zcn
1

(zki)

(j)

T
KIN
O
GU
ZU
ZUe
E

te
le
ke
ke
ke
ke
ke
ke te

ke te

[-AHALA]ren bilakaera (NüR = plurala)

üRAINA
HARI
nJk
hik
har!<
guk
zuk
luek
halek

hik
hark

zuk
zuek

balek
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-diezazkiokln
-diezazkio

-diezazkiogu
-diezazkiozu
·diezazkiozue
·diezazkiote
NERI
-diezazkidak/n
-diezazkit
-diezazkidazu
-diezazkidazue
-diezazkidate

HAIEI
-diezazkiet
-diezazkiek.!n
·diezazkie
-diezazkiegu
-diezazkiezu
-diezazkiezue
-diezazkiete
GURI
-diezazkiguk/n
-diezazkigu

-diezazkiguzu
-diezazkiguzue

-diezazkigute

ZURI

ZUEI

·diezazkizuet
-diezazkizue

haiek

-diezazkizut
-diezazkizu
-diezazkizugu
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guk
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HIRI
-diezazkiat/nat
-diez3zkik/n
-diezazkiagulnagu
-diezazkiate/nate
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~diezazkiot
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-diezazkizuete
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[+AHALA]ren bilakaera (NOR = singularra)

ORAINA

ALEGIAZKOA

HARI
diezaioket
diezaiokek/n
diezaioke
diezaiokegu
diczazkiokezu
diezaiokezue
diczaiokete

HAIEI
diezaieket
diezaiekek/n
diezaieke
diezaiekegu
diezaiekezu
diezaiekezue
diezaiekete

HARI
niezaiokeen
hiezaiokeen
ziezaiokeen
geniezaiokeen
zeniezaiokcen
zeniezaioketen
ziezaioketen

HAlEI
niezaiekeen
hiezaiekeen
ziezaiekeen
geniezaiekecn
zeniezaiekeen
zeniezaieketen
ziezaieketen

geniezaioke
zeniezaioke
zeniezaiokete
liezaiokete
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nik
hik
hark
guk
zuk
zuek
halek

HARI
diezazkioket
diezazkiokekln
diezazkiokc
diezazkiokegu
diezazkiokezu
diezazkiokezue
diezazkiokcte

HAIEI
diezazkieket
diezazkie kek 'n
diezazkieke
diezazkiekegu
diezazkiekezu
diezazkiekezue
diezazkiekete

HARI
niezazkiokeen
hiezazkiokeen
ziezazkiokeen
geniezazkiokeen
zeniezazkiokeen
zeniezazkioketen
ziezazkioketen

liezazkiekeen
geniezazkiekeen
zeniezazkiekeen
zeniezazkieketen
ziezazkieketen

hik
hark
zuk
zuek
haiek

I'ERI
diezazkidakek./n
diezazkidake
diczazkidakezu
diezazkidakezue
diezazkidakete

GURI
diezazkigukekin
diczazkiguke
diezazkigukezu
diezazkigukezue
diezazkigukcte

NERI
hiezazkidakeen
ziezazkidakeen
zeniezazkidakeen
zcniezazkidaketen
ziezazkidaketen

GURI
hiezazkigukeen
ziezazkigukeen
zeniezazkigukcen
zeniezazkiguketen
ziezazkiguketen

NERI
hiezazkidake
liezazkidake
zeniezazkidake
zeniezazkidakete
liezazkidakete

GURI
hiezazkiguke
liezazkiguke
zcniezazkiguke
zeniezazkigukete
liezazkigukete

nik
hark
guk
haiek

ZURI
diezazkizuket
diczazkizuke
diezazkizukegu
diczazkizukete

ZUEI
diczazkizueket
diezazkizucke
diczazkizuekcgu
diezazkizueketc

ZURI
niezazkizukeen
ziczazkizukecn
gcniezazkizukeen
ziezazkizuketen

ZUEI
niezazkizuekeen
ziezazkizuekeen
ge-niezazkizuekeen
zieZ3zkizueketen

ZURI
niezazkizuke
liezazkizuke
geniezazkizuke
liezazkizukete

ZUEI
niezazkizueke
liezazkizucke
geniezazkizueke
liczazkizuekete
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guk
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diezazkiakeguJdiezazkinakegu
diczazkiakete/diczazkinakete
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niezazkiakeen/niezazkinakecn
ziezazkiakeenlziezazkinakecn
geniezazkiakeen/geniezazkinakeen
ziezazkiaketen/ziezazkinaketen
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niezazkioke
hiezazkioke
jiezazkioke
geniezazkioke
zeniozazkioke
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niezazkieke
hiezazkieke
Iiezazkieke
gcniezazkieke
zeniezazkieke

zeniezazkiokete zeniezazkiekete
liezazkiekete

liezazkiokete

HIRI
niezazkiake/niezazkinake
!iezazkiakel1iezazkinake
geniczazkiakc/geniezazkinólke
liezazkiakete/liezazkinakete

14. A. trinkoen paradigmak

14. kapitulua:

A. TRINKOEN PARADIGMA K

Mizki trinkoen zerrenda egin nahi izanez gero, Euskaltzaindiak eman
dituen taulen arabera, honakook hartu beharko genituzke kontuan: egon,
etorri, ibili, joan, atxiki, erion, etzan, jarraiki, eduki, egin, ekarri,
erabili, eraman, eroan, *io (esan), jaldn, entzun, iritzi, erran, ezagutu,
ihardun, iharduld, ikusi, iraun, eta irudi.
Hauek guztiak ez dira denak modu berean erabiltzen eta batzuk askoz
ere maizago ageri zaizkigu. Rori dela eta, hurrengo orrialdeetan aditzik
erabilienak bakarrik ageriko dira eta ez, gainera, aukeratzen diren aditzen
dituzten adizki guztiak.
Ondoko laukietan daude egon, etorri, ibili, joan, jarraiki, eduki,
ekarri, erabili, eraman, *io (esan), iritzi, ihardun eta irudi etajakin
aditzen zenbait adizki. Ez daude adizki guztiak (hartarako ikus EGLU JJ).
Kontura gaitezen, zemahi gisaz, Euskaltzaindiak ez duela ezer ere
esan aditz hauen erregimenaz. Aditzen fonnak zein diren zehaztu ditu,
baina ez nola erabili behar diren.
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ZInd u
(1)

ALEGIAZKOA

z
z
z

ka

ka
ka le

GU
ZU
ZUe
TE

NOR
N
N
N
N
N
N
N

·Nlnd
·Hlnd

NORK
u
u

T
KIN

ka
ka

(2)

·Glnd
·ZIDd
·Z1nd

u
u
u

z
z
z

ka
ka

ka

le

ka
ka

ke
ke

ka
ka
ka

ke
GU
ZU
ke
ke te ZUe
TE

(2)

Nind
Hind
(3)
Gind
Zind
Zind
(3)

u
u
u
u
u

z
z
z

GU
ZU
ZUe
TE

T
KIN

[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA
nlk
hlk
hark
guk
zuk
luek
haiek

w

.¡::.

-.o

IRAGANA

HURA

HAIEK

daukat
daukakln
dauka
daukagu
daukazu
daukazue
daukate

dauzkat
dauzkak/n
dauzka
dauzkagu
dauzkazu
dauzkazue
dauzkate

(1)

ALEGIAZKOA
(2)

"1

GU

"1

GU

hik
hark
zuk
zuek
haiek

naukJkJn
nauka
naukazu
naukazue
naukate

gauzkakin

nindukaan/nan
nindukan
níndukazun

ginduzkaan/nan
ginduzkan
ginduzkazun
ginduzkazuen
ginduzkaten

ZU

ZUEK

ZU

ZUEK

ZU

Zl'EK

nik
hark
guk

zauzkat
zauzka

zauzkatet
zauzkate
zauzkategu
zauzkate(te)

zinduzkadan
zinduzkan
zinduzkagun
zínduzkaten

zinduzkatedan
zinduzkaten
zinduzkategun
zinduzkate(te)n

·zjnduzkat
·zinduzka
-zinduzkagu
-zinduzkatc

-zinduzkatet
·zinduzkate
·zinduzkategu
-zinduzkate(te)

haiek

zauzkagu
zauzkale

nik
hark
guk
halek

HI
haukat
haoka
haukagu
h3ukate

g.auzka
gauzkazu
gauzkazue
gauzkate

nindukazuen
nindukaten

HI
hindukadan
hindukan
hindukagun
hindukaten

OHARRA.- (1). (2)
Hirugarren pertsonen (singularra. plurala) paradigma eta bilakaera ¡kus hurrengo orrialdean.

1\1
·nindukakJn
-ninduka
-nindukazu
-nindukazue
-nindukate

HI
-hindukat
·hinduka
-híndukagu
·híndukate

GU
-ginduzkak'n
-ginduzka
-ginduzkazu
-ginduzkazue
-ginduzkate

v.>
Vl

o

EDUKI
NORK· NOR

ALDIA

MODUA
~

-AHALA

IRAGANA

ORAINA

-+

NüRK

NüR

NüRK
N
H

z
Gen
Zen
Zen
z

ALEGIAZKOA

NüR
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)

ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka

le
te

NüRK
N
N
N

-H

N
N
N

-Gen
-Zen
-Zen

N

-1

-N
.[

NüR
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)

ka
ka

ka
ka
ka
ka

ka

te
le

[-AHALA]ren bilakaera 3. pertsona NOR singularra, NOR plurala

IRAGANA

;j

"

ALEGIAZKOA

HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

neukan

neuzkan
heuzkan

-neuka
-heuka
·Ieuka
-geneuka

-neuzka

nlk
hlk
hark
guk
zuk

heukan
zeukan
geneukan

zuek

zencukaten

halrk

zeukaten

zeneukan

zeuzkan
geneuzkan
zeneuzkan
zeneuzkaten
zeuzkaten

·heuzka
·Ieuzka

-zeneukate

·geneuzka
-zeneuzka
-zeneuzkate

-Ieukate

-Ieuzkate

-zeneuka

~

JI
~

EDUKI
NüR - NüRK

ALDIA .....
MOnUA

t
-AHALA

IRAGANA

ORAINA
NüR
Na
Ha
da
Ga

u
u
u
u

za
za

u

da

u

u

z
z
z
z

ka
ka
ka
ka
ka
ka te
ka

NüRK

NüR

T

Nind u
Hind u

KIN

NüRK
ka
ka

T
KIN

(1)

GU
ZU
ZUe
TE

Gind u
Zind u
Zind u
(1)

ALEGIAZKOA

z
z
z

ka
GU
ka
ZU
ka te ZUe
TE

NüR
N
N
N
N
N
N
N

-Nind
-Hind
(2)
-Gind
-Zind
-Zind
(2)
Nlnd
Hind

NüRK
u
u
u

u
u

T

ka
ka

z
z
z

u

u

KIN

ka
ka
ka

GU
ZU
te ZUe
TE

ka
ka

ke
ke

ka
ka
ka

ke
GU
ke
ZU
ke te ZUe
TE

T
KIN

(3)

+AHALA

Gind
Zind
Zind
(3)

u

u
u

z
z
z

[+AHALAJren bilakaera

ALEGIAZKOA
(3)

hlk
hark
luk
zuek

halek

NI
nindukakek!n
nindukake
nindukakezu
nindukakezue
nindukakete

GU
ginduzkakek/n
ginduzkake
ginduzkakezu
ginduzkakezue

ginduzkakete

zu

ZUEK
zinduzkaketet

hark

zinduzkaket
zinduzkake

guk
halek

zinduzkakegu
zinduzkakete

nik

zinduzkakete
zinduzkaketegu

zinduzkakete(te)

Hl

nlk
hark
guk

hindukaket
hindukake
hindukakegu

halek

hindukakete

OHARRA.- (3)

Hirugarren pertsonen (singularra. plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.

w

Vl
W

w

Vl
~

ED UKI
NORK-NOR

ALDIA

MODUA

t

IRAGANA

ORAINA

--+

NORK

NOR

NORK

NüR

ALEGIAZKOA
NüRK
N
H
I

+AHALA

Gen
un
Zen
1

NOR
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)
eu(z)

ka
ka
ka
ka
ka
ka te
ka te

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

EKARRI
NOR - NORK

ALDIA -+
MODUA
~

-AHALA

\j.>

Vl
Vl

IRAGANA

ORAINA
NOR
Na
Ha
da
Ga
Za
Za
da

kar
kar
kar
kar
kar
kar
kar

NORK

NOR

T

Nind
Hind

KJN

NORK
ekar

T

ekar

KJN

(1)
Iza
Iza

zle
tza

GU
ZU
ZUe
TE

Gind
Zind
Zind
(1)

ALEGIAZKOA

ekar

Iza

ekar

Iza

ekar

Zle

GU
ZU
ZUe
TE

NOR
N
N
N
N
N
N
N

NORK

I,.;.J

[-AHALA]ren bilakaera

VI

0\

üRAINA
nik
hik
hark
guk
zuk
luek
haiek

HURA
dakart
dakark/na
dakar
dakargu
dakarzu
dakarzue
dakarte

HAIEK
dakanzat
dakartlak/o
dakartza
dakartzagu
dakanzazu
dakartzazue
dakanzate

1'1
nakark/na
nakar

;';1

nindckarzucn
nindekarten

GU
gindekarnaan/tz3nan
gindckartzan
gindekanzazun
gindckartzazuen
gindekartzaten

ZU
zindekanzadan
zindekanzan
zindckartlagun
zindekanzaten

ZUEK
zindekarztedan
zindekarzten
zindekarztegun
zindckarzte(te)n

hik
hark
zuk
zuek
haiek

nakane

GU
gakartzak/n
gakanza
gakartzazu
gakartzazue
gakartzate

nik
hark
guk
haiek

ZU
zakartzat
zakanzJ
zakanzagu
zakanzate

Zl'EK
zakarztet
zakarzte
zakarztegu
zakarzte(te)

nik
hark

guk
haiek

IRAGANA

nakarzu
nakarzue

HI
hakart
hakar
hakargu
hakane

(1)

ni ode karranfkarnan
nindekarrcn

nindekarzun

HI
hindckardan
hindekarren
hinde kargun
hindekancn

OHARRA.- (1)

Hirugarren pertsonen (singularra. plurala) paradigma eta bilakaera ikus hurrengo orrialdean.

EKARRI
NORK-NOR

ALDIA

-+

MODUA

¡
-AHALA

<..J
Vl

-.....l

ORAINA

IRAGANA
NORK

ALEGIAZKOA
NOR

N

ekar

H

ekar

z

Gen
Zen
Zen

ekar
ekar

IZa

ekar

IZa

ekar

tza te

z

ekar

tza te

eN
eN
eN
N
N
N
N

w

VI
00

EKARRI
NOR - NORI - NORK

ALDIA

ORAINA

-+

MODUA

NüR

¡
da

kar

ki

-AHALA

da

kar

z

ki

IRAGANA
NüRI NüRK NüRK

NüR NüRl

T

T

N

ekar

ki

T

KJN

KJN

H

ekar

KJN

GU
ZU
ZUe

GU
ZU
ZUe

z
ekar
Gen ekar
Zen ekar
un ekar

ki
ki
ki

E

TE

z

Ü

ekar

ki
ki
z

ki

Ü

GU
ZU
ZUe te
E
te

ALEGIAZKOA

N
N
N
N
N
N
N

ERABILI
NOR-NORK

ALDIA

ORAINA

-+

MOnUA

J,

-AHALA

NOR
Na
Ha
da
Ga

za
Za
da

....,
V\

""

rabil
rabil
rabil
rabil
rabil
rabil
rabil

IRAGANA
:-;ORK

:-;OR

T

Nind
Hind
(1)
Gind
Zind
Zind
(1)

KlN

Iza
tza
zte
Iza

GU
ZU
ZUe
TE

ALEGIAZKOA

NORK

erabil
erabil
~rabil

tza

erabil
erabil

tza

zte

T
KJN

N
N

GU
ZU
ZUe

N
N
N

~

~

ERABILI
NORK - NOR

ALDIA

-+

MODUA

t

ORAINA

lRAGANA
NORK
N
H

z

-AHALA

Gen
:Un
:Un

z

ALEGIAZKOA

NOR

erabi!
erabil
erabil
erabi!
ecabil
erabil
ecabil

IZa
IZa
IZa
IZa

te
te

N
N
N
N
N
N
N

ERAMAN
NOR-NORK

ALDIA .....
MOnDA

¡
-AHALA

:,;.>

::7'1
~

IRAGANA

ORAINA
NOR
Na
Ha
da
Ga
Za
Za
da

rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama

NORK

NOR

T

Nind
Hind
(1)
Gind
Zind
Zind
(1)

KJN
Iza
Iza

zte
IZa

GU
ZU
ZUe

TE

ALEGIAZKOA

NORK

erama

T

crama

KJN

erama

IZa

crama

IZa

erama

zle

GU
ZU
ZUe

TE

N
N
N
N
N
N
N

w

[-AHALA]ren bilakaera

~

t-.J

ORAINA

IRAGANA

HARI
daramat
daramak/n
darama
daramagu
daramazu
daramazue
daramate

HAIEI
daramatzat
daramatzak/n
daramatza
daramalzagu
daramatzazu

GU

hark

:"1
naramak/n
nafama

zuk

naramazu

zuek
haiek

naramazue
nafamate

garamatzak/n
garamatza
garamatzazu
garamatzazue
garamatzate

ZU

zn:K

ZU

ZUEK

nik
hark
guk
haiek

zaramatzat
zaramatza

zaramaztet
zaramazte

zinderamatzadan
zinderamatzan
zinderamaIzagun
zinderamatzaten

zinderamaztedan
zinderamazten
zinderamaztegun
zinderamazte(te)n

nik

hik
hark

guk
zuk

zuek
haiek

hik

daramatz3zUC

daramatzate

zaramatzagu

Z3ramaztegu

zaramatzate

zaramazte(te)

nik

IJI
haramat

hark

haTaOla

guk

haramagu

haick

haramatc

(1)

NI
ninderamaan/nan
ninderaman
nindcramazun
ninderamazuen
ninderamaten

GU
ginderamatzaanlnan
gindcramatzan
ginderamatzazun
ginderamalzazuen
ginderamatzaten

III
hinderamadan
hindcraman
hinderamagun
hinderamatcn

üIIARRA.- (1)
Hirugarren pensonen (singu1:Jrra. plurala) par3digma eIa bilakaera ikus hunengo orrialdcan.

ERAMAN
NORK-NOR

ALDIA""
MOnUA

t
-AHALA

w

~

W

IRA GANA

ORAINA

ALEGIAZKOA

NüR

NüRK
N

erama

N

H
z
Gen
Zen
Zen
z

erama

N
N
N

erama
erama

erama
erama
erama

tza

te

N
N

le

N

~

:::l'I

¡:".

ERAMAN
NüR - NüRI . NüRK

ALDIA

ORAI0iA

-'+

MODUA

NüR

NüRI NüRK NüRK

!
da

ki

rama

-AHALA

da

IRAGANA

rama

z

ki

T

T

KIN
ü

K/N

N
H

erama

GU
ZU
ZUe

GU
ZU
ZUe

Gen erama

z

erama

E

TE

z

erama

Zen erama

Zen erama
erama

ALEGIAZKOA

NüR NüRI

ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

T
K/N

ü

z

GU
ZU
ZUe te
te
E

N
N
N
N
N
N
N

[-AHALA]ren bilakaera NOR singularra: hura
(pluralerako "z" erantsi "erama"-ren ondoren)
ORAINA
nik
hlk
hark
guk
zuk
zuek
haiek

HAlE!
daramakict
daramakick/n
daramakie
daramakiegu
daramakiezu
daramakiezue
daramakiete

hlk
hark
zuk
zuek
haiel<

NERI
daramakidak/n
daramakit
daramakidazu
daramakidazuc
daramakidate

GURI
daramakigukln
daramakigu
daramakiguzu
daramakiguzuc
daramakigute

NERI
hcramakidan
zeramakidan
zencramakidan
zeneramakidaten
zeramakidaten

GURI
heramakigun
zeramakigun
zeneramakigun
zencramakiguten
zeramakiguten

ZURI
daramakizut

ZUEI
daramakizuet
daramakizue
daramakizuegu
daramakizuete

ZURI
ncramakizun
zeramakizun
generamakizun
zeramakizuten

ZUEI
neramakizuen
zeramakizuen
generamakizuen
zeramakizueten

nlk
hark
guk
halek

nlk
hark

guk
W

0\
Vl

IRAGANA

HARI
daramakiot
daramakiok.!n
daramakio
daramakiogu
daramakiozu
daramakiozue
daramakiote

halek

d~ramakizu

daramakizugu
daramakizute

HARI
ncramalcion
hcramakion
zcramakion

HAIEI
ncramalcien

hcramakicn
zeramakien

generamakicn
zeneramakion
zeneramakien
zcneramakiotcn zeneramakieten
zeramakioten
zeramakietco

gencramakion

HIRI

HIRI

daramakiatlnat
daramakik/n
daramakiagulnagu
daramakiate/nate

neramakian!nan
zeramakianlnan
generamakianlnan
zeramakiatenlnaten

W

0\
0\

IHARDUN
NOR - NORK

ALDIA

MOnUA

IRAGANA

ORAINA

-->

r-;OR

¡

r-;ORK

NORK

T

N
H
z

GU
ZU
Zlle

KI:'i
d

-AHALA

¡hardu

TE

+AHALA

ALEGIAZKOA
NOR

NORK

¡hardu

eN

.:-¡

¡hardu

¡hardu

·H
·1

¡hardu

¡hardu

eN
e:'l

Gen

¡hardu

e~

-Gen

¡hardu

Zen
Zen
z

¡hardu

eN

·Zen

¡hardu

N

·Zen
·1

¡hardu

N

¡hardu
ihardu
¡hardu

¡hardu

¡hardu

te
te

N

H
I
Gen
Zen
Zen
I

NOR

¡hardu

te
te

¡hardu

¡hardu

¡hardu
ihardu

¡hardu

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

te
te

[-AHALA]ren bilakaera

ORAINA
nlk
hlk
bark

guk
zuk
zuek
hal<k

W

0\
-..¡

dihardut

diharduk/n
dihardu
dihardugu
diharduzu
diharduzue
dihardute

IRAGANA

ALEGIAZKOA

niharduen
hiharduen
ziharduen
geniharduen
zeniharduen

·nihardu
·hihardu

zeniharduten

-zenihardute
-lihardute

ziharduten

-lihardu
-genihardu
-zenihardu

'"""

lO

*10

(esan)

NOR·NORK
ALDIA .....
MODUA

NORK

NOR

~
d

-AHALA

IRAGANA

ORAINA
NORK

T

N

KJN

H

io

Z

GU
ZU
ZUe
TE

Gen
Zen

un
z

Z

ALEGIAZKOA

NOR
io
io
iD
iD
iD
io
iD

eN
eN
eN
eN
eN
te
te

N

z

N

[-AHALA)ren bilakaera NOR singularra: hura

ORAINA
nlk
hlk
hark

l.;j

0\

\O

HURA
dial
diokin

HAIEK.
diodaz
diozakJn

IRAGANA
HURA

HAIEK

nioen

ni~zen

hioezen
zioezen
genioezen
zenioezen
zeniotezen

dio

diaz

hioen
zioen

guk

diogu

dioguz

genioen

zuk
zuek

diozu
diozue

diozUI
diozuez

hal<k

dicte

diotez

zenioen
zenioten
ziolen

ziotezen

w
-..,J
o

IRITZI
NOR - NORI - NORK

ALDIA

MODUA

~

-AHALA

+AHALA

IRAGANA

ORAINA

-+

NOR

NORI

I'ORK

NORK

T
KIN
O

T
KIN

N

e

H

e

z

e

GU

GU

Gen

e

ZU

ZU

Zen

d

e

ritz

d

ritz

d

e
e

d

e

d

e

riu
eitz
rilz

d

e

ritz

ZUe

ZUe

d

e

rtU

E

TE

ALEGIAZKOA

NOR NORI
ritz
ritz

NORK

NOR NORI

N
N
N

-N
-H

e

rilz

T

e

ritz

rilz

T
KIN
O

-1

e

rilz

K/N
O

ntz

GU

N

-Gen

e

nlz

GU

e

rllz

N

-Zen

e

ritz

ZU

Zen

e

te

N

-Zen

e

rilz

ZUe

le

z

e

ritz
ritz

ZU
ZUe

E

le

N

-1

e

ritz

E

te

N

e

ritz

T

ke

H

e

ritz

K/N

ke

I
Gen

e

eitz
eitz

O

ke

GU

ke

Zen

e

ritz

ZU

ke

Zen

e

ZUe

ke

te

I

e

ritz
eitz

E

ke

te

e

[- AHALA]ren bilakaera
ORAINA
nlk
hlk
hark
guk
zuk

zuek
haiek

IRAGANA

HARI
deritzot (1)
deritzok/n
dcritzo
deritzogu
derítzolO
deritzozue
derirzore

HAIEI
deritzet
deritzekln
deritze
deritzegu
deritzezu
deritzezue
defitzele

HARI
neritzon
heritzon
zeritzon
generitzon
zeneritzon
zeneritzoten
zeritzoten

HAIEI
neritzen
heritzen
zeriuen
generitzen
zeneritzen
zenentzeren
zefilzelen

HARI
-nerilzo
-heritzo
·Ieritzo
-generitzo
-zenerillo
-zeneritzale
-Ieritzote

HAIEI
-neritze
-heritze

NERI
herizlan

GURI
herizkun
zerizkun
zenerizkun
zenenzkuten
zerizkuten

:"ERI
-herizt
·¡critz
-zcnccitz
-zeneriztate
-¡eriztate

GURI
·herizku
-lerizku
-zenerizku
-zenerizkute
·lcrizkure

ZUEI
nentzuen
zeritzuen
generitzuen
zeritzueten

ZURI
·neritzu
-len12u
-generitzu
-Ieritzute

ZUEI
-neritlue
-leritzue
-generitzue
-leritluete

hlk
hark
zuk
zuek
halek

NERI
deriztakJn
derizt

GURI
derizkuk/n
derizku

deriztazu
deriztazue
denztate

derizkuzu
derizkuzue
derizkute

zeTiztan
zeneriztan
zeneriztaten
zeriztaten

nik
hark
guk
halek

ZURI
deritzut
deritzu
deritzugu
deritzute

ZUEI
dentzuet
deritzue
deritzuegu
deriuuete

ZURI
neritzun
zen12un
generitzun
zeritzuten

nik
hark
guk
halek

ALEGIAZKOA

HIRI
derizat'nat
derizk!na
derizagu/nagu
derizate/nate

HIRI
nerizan/nan
zerizan/nan
generizan/nan
zerizaten/naten

~Icritze

-generitze
-zenerilze
-zenefitzete
-leritzete

HIRI
-nerizk!na
·Ierizk!na
-generizk/na
-Ierizate/nate

OHARRA.- (1)

w

-.:¡

......
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15. Aginte adizkiak

15. kapitulua:

AGINTE ADIZKIAK

15.0. Sarrera
Normalean, aditzen moduak sailkatu izan direnean, gainerako
moduen ondoan ageri izaten dira aginte adizkiak euskal gramatiketan.
Remen, hala ere, bereiz jarri ditugu, besteak beste, ezaugarri
morfologiko garbi batzuk erakusten dizkigutelako. Horrela, esate
baterako, berehala ikusiko denez, modu aldetik markatuak badira ere, ez
dute -ke morfema erabiltzen. Ikus dezagun, hortaz zein diren adizki
hauen tasun morfologikoak aspektua, modua eta aldiari dagokienez.

15.1. Aginte adizkien ezaugarriak
15.1.1. Modua
• Aginte adizkiak, bistan denez, ez dira adizki neutroak. Gehien
batean aginduak emateko erabiltzen ditugu, halako flabardura berezia
dutela. Aginduak emateko, erreguak egiteko eta aholkuak emateko ere:
(1) ez ezazu jan hori gero, gaisotu eginen zara eta!
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(2) etor zaitez laguntzera, mesedez
Beste batzuetan aukera 000 desirak adierazteko ere balío dute:
(3) hoa artaburuak urkultzera, nabi baduk!
(4) goian bego!
Forma hauek guztiek halako irrealtasun bat adierazten dute, eta gauza
ber-bera gertatzen baita hurrengo adibideotan ere:
(5) zoriontsuak izan bitez!
(6) Peruk egin beza!
Bi adibideotarik lehenengoan, direlako horiek zoriontsu izatea nahi
genuke, nahiz ez dakigun gure nahi hau inoiz beteko ote den.
Bigarrenean ere bestearen antzera, ez baitakigu Peruk inoiz eginen duen
horrelakorik. Bata zein bestea aginduak bezain irrealak dira, aginduak
egiten ditugunean ere ez baitugu inolako segurtasunik guk agindua
beteko ote den.
Morfologia aldetik erabiltzen ditugun adizkiok bereziak dira,
normalean *edin eta *ezan aditz laguntzaileez baliatzen baikara gure
aginteak, erreguak eta aholkuak adicrazteko orduan.
Lehentxeago adierazi den gisan, moduari dagokionez markatuak
baldin badira ere, ez daramate adizkiok -ke morfema. Hala ere, aipa
dezagun euskara zaharrean bazela geroaldiko halako agintekera bat,
hizkuntzan desagertu egin zaiguna ("Pallardiza higuinari egiokek ihesa,
guztiz ere ez desira lagunaren esposa")
• Dena dela, adizki trinkoen bidez nahiz aditzoinaz 000 partizipioaz
baliatuz ere eman daitezke aginteak:
(7) zatoz biliar hona!
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(8) etor biliar hona!
(9) etorri bihar hona!
Aipa ditzagun azkenik hizkuntzan sarturik dauden beste esaera batzuk
ere:
(10) Jainkoak dizula egun on!
(11) bejondeizula!

15.1.2. Aspektua
Esan den moduan *edin eta *ezan dira aginteetan ageri diren aditz
laguntzaileak. Hori dela eta, aspektuaz aritu izan garenean eman diren
arrazoiengatik, aspektua ez da markatzen:
(12)

sar dadin

Dena dela, mendebaleko hizkeretan maiz aurkitzen da kasu hauetan
ere partizipioa:
(13) sartu dadin

Euskaltzaindiaren gomendioa aditzoina erabiltzea da.
15.1.3. Aldia
Aginte adizkietan ez da aldia markatzen egungo euskaran. Etxepare
zaharrak, agintekera egiteko, albait- aurrizkia duten forrnak erabiltzen
ditu.
15.1.4. Pertsona
Aginte adizkiak bigarren pertsonarekin bakarrik erabiltzen dira.
Zemahi gisaz, euskaraz agertzen dira hirugarren pertsonako markak ere,
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morfologikoki desberdinak direnak. Hasteko, berorika mintzo bagara,
morfologia aldetik hirugarren pertsonakoak diren markak erabili behar
dira, nahiz semantika aldetik bigarrenekoak izan.
Gutxitan bada ere, lehen pertsonan ere erabiltzen ahal da agintekera,
nahiz horretarako ez den forma berezirik:
(14) sar nadin etxean
(15) sar gaitezen etxean
(16) sar bedi etxean
(17) demagun egia dela
(18) goazen arineketan

Paradigmetan lehenik bigarren pertsonakoak jarriko ditugu eta
ondoren, bereiz, hirugarrenekoak.

15.2. Aginte adizkien paradigmak

15.2.1.·edin (nor)
hi hadi
hura hedí
zu zaitez
zuek zaitezte
haiek bitez
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·edin (nor-nori)

niri
hari
guri
haiei

hi
hakit
hakio
hakigu

zu
zakizkit

hakie

zakizkie

zakizkio

hari

guri
zuri
zuei
haiei

zakizkiote
zakizkigute
zakizkiete

zakizkigu

haiek
bekizkit
bekizkik/n
bekizkio
bekizkigu
bekizkizu
bekizkizue
bekizkie

luua
bekit
bekik/n
beldo
bekigu
bekizu
bekizue
belde

niri
hiri

zuek

zakizkidate

15.2.2.·ezan (nor-nork)

hik
zuek
zuek

hik
zuk
zuek

hark
haiek

luua

haiek

ezak/n

ezazue

itzak/n
itzazu
itzazue

ni

gu

nazak/n

gaitzakln
gaitzazu
gaitzazue

ezazu

nazazu

nazazue
luua

haiek

bezate

bitza
bitzate

reza
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*ezan (nor-nori-nork) (nor=singularra)
hik
zuk
zuek

hari
iezaiok/n
iezaiozu
iezaíozue

haiei
iezaiek/n
iezaíezu
iezaiezue

hik
zuk
zuek

niri
iezadak/n
iezadazu
iezalazue

guri
iezaguk/n
iezaguzu
iezaguzue

hark
haiek

hari
biezaio
biezaíote

haiei
biezaíe
biezaíete

hark
haiek

niri
biezat
biezadate

guri
biezagu
biezagute

hark
haiek

hiri
biezak/n
biezaate/nate

zuri
biezazu
biezazute

zuei
biezazue
biezazuete

(nor=plurala)
hik
zuk
zuek
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hari
iezazkiok/n
iezazkiozu
iezazkiozue

haiei
iezazkiek/n
iezazkiezu
iezazkiezue

15. Aginte adizkiak

niri
hik

zuk
zuek

iezazkidak/n
ienlzkidazu
iezazkidazue

hark
haiek

haiei

hari
biezazkio
biezazkiote

hark
haiek
hark
haiek

guri
iezazkiguk/n
iezazkiguzu
iezazkiguzue

niri
biezazkit
biezazkidate

biezazkie
biezazkiete

guri
biezazkigu
biezazkigute

hiri

zuri

zuei

biezazkik/n
biezazkiate
biezazkinate

biezazkizu
biezazkizute

biezazkizue
biezazkizuete

15.2.3. Egon (nor)

hi hago
zuzaude
zuek zaudete
hura bego
haiekbeude
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Egon (nar-nori)
hi

zu

zuek

niri
hari
guri
haiei

hagokit
hagokio
hagokigu
hagokie

zagozkit
zagozkio
zagozkigu
zagozkie

zagozkidate
zagozkiote
zagozkigute
zagozkiete

niri
hiri
hari
guri
zuri
zuei
haiei

hura
begokit
begokikjn
begokio
begokigu
begokizu
begokizue
begokie

haiek
begozkit
begozkik/n
begozkio
begozkigu
begozkizu
begozkizue
begozkie

15.2.4. etorri (nor)
hi hator
zu zatoz
zuek zatozte
hura betor
haiekbetoz

etorri (nor-nori)
hi
zu
niri
hari
guri
haiei
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hatorkit
hatorkio
hatorkigu
hatorkie

zatozkit
zatozkio
zatozkigu
zatozkie

zuek
zatozkidate
zatozkiote
zatozkigute
zatozkiete

15. Aginte adizkiak

niri
hiri
kJri
gwi

zuri
zuei
haiei

hura
betorkit
betorkik/n
betorkio
betorkigu
betorkizu
betorkizue
betorkie

haíek
betozkit
betozkik/n
betozkio
betozkigu
betozkizu
betozkizue
betozkie

15.2.5. izan (nor)

hura biz
haiek bira
Behe nafarreraz izan aditz laguntzaile ohikoa lehenago aipatu ditugun
berez agintekerazko ez diren ezezko aginduetan aditz laguntzaile gisa
erabiltzen da:
(19) ez hizalajin! (= ez hadilajin!)
(20) ez hizala horrela mintza! (= ez hadila horrela mintza!)
15.2.6. joan (nor)

hi hoa
zuzoaz
zuekzoazte
hura bihoa
haiek bihoaz
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joan (nor-nori)
hi

zu

zuek

niri
hari
guri
haiei

hoakit
hoakio
hoakigu
hoakie

zoazkit
zoazkio
zoazkigu
zoazkie

zoazkidate
zoazkiote
zoazkigute
zoazkiete

hura

haiek

niri
hiri
hari
guri
zuri
zuei
haiei

bihoakit
bihoakik/n
bihoakio
bihoakigu
bihoakizu
bihoakizue
bihoakie

bihoazkit
bihoazkik/n
bihoazkio
bihoazkigu
bihoazkizu
bihoazkizue
bihoazkie

15.2.7. eutsi (nor-nori-nork)
hik
zuk
zuek

hari

haiei

eutsok/n
eutsozu
eutsozue

eutsek/n
eutsezu
eutsezue

niri

guri

hik
zuk
zuek

eustak/n
eustazu
eustazue

euskuk/n
euskuzu
euskuzue

hari

haiei

hark
haiek

beutso
beutsote

beutse
beutsete
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15.2.8. egin (nor)

hik
hark
zuk
zuek
haiek

hW"a

haiek

egik/n
begi
egizu
egizue
begite

egitzak/n
begitza
egitzazu
egitzazue
begitzate

egin (nor-nori-nork) (nor = singularra)

haiei

hik
hark
zuk
zuek
haiek

hari
egiok/n
begio
egiozu
egiozue
begiote

egiek/n
begie
egiezu
egiezue
begiete

nari

guri

hik
hark
zuk
zuek
haiek

egidakln
begit
egidazu
egidazue
begidate

egigulc/n
begigu
egiguzu
egiguzue
begigute

hiri

zuri

zuei

hark
haiek

begik/n
begiate/nate

begizu
begizute

begizue
begizuet

(nor = plurala)
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hik
hark
zuk
zuek
haiek

hori
egizlciok/n
begizkio
egizIciozu
egizlciozue
begizlciote

haie
egizkiek/n
begizkie
egizlciezu
egizlciezue
begizkiete

neri
hik
hark
zuk
zuek
haiek

egizlcidak/n
begizkit
egizIcidazu
egizIcidazue
begizlcidate

guri
egizlcigulc/n
begizlcigu
egizIciguzu
egizlciguzue
begizlcigute

hark
haiek

begizlcik/n
begizkiate/nate

hiri

zuri
begizkizu
begizlcigute

zuei
begizkizue
begizlcizuete

Sarri askotan, aditza eta fonna laguntzailea eIkarri itsatsiak jartzen
dira eta oso osoan trinkoak izan gabe ere, halako adizki
"semisintetikoak" sortzen dira, edozein hiztunek berehala osatzen
dituenak, hala nola, erakustak, ekartzak, egiguk, uztazu, emadazu, e.a..
Adizki horietan, trinkotzat jo daitezkeen fonna bakarrak hirugarren
pertsonakoak dira baina ez ditugu hemen jarriko Euskal Aditz Batua
deritzan libuman ikus baitaitezke.
Gainera dezagun, azkenik, badirela Euskal Rerrian hain ezagun ez
diren aginte adizki batzuk (testu zaharretan arruntak dira, hala ere),
hurrengo aditzok, besteak beste, osatzen dituztenak:
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*edun:
(21) dugun edan! (=edan dezagun!)
(22) dugun otoitz egin! (=egin dezagun otoitz!)

*erdu:.
(23) erdu hona! (=etor hadi/zaitez honal)
(24) erdue/erduze hona! (=etor zaitezte honal)

*-i(n):
(25) iguzu egun eguneko ogia
(26) ama indazü athorra, menturaz sekülakoa
(27) idazu Uf
(28) Jainkoak dizula egun onl (=eman biezazu Jainkoak...)
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16. kapitulua:

BALDINTZA ADIZKIAK

16.0. Sarrera
• Baldintzazko perpausek periodo bikoitza osatu ohi dute:
(1) garaiz etortzen baldin bazara, elkarrekin joango gara mendira
(2) garaiz etortzen bazara, elkarrekin joango gara mendira
• Adibide horietan ikusten denez, batetik baldintza bera daukagu,
horretarako baldin ba- (edo ba- bakarrik) eransten diogula adizkiari, eta
bestetik, berriz, ondorioa, baldintza betez gero, zer gertatuko den edo zer
gerta litekeen adierazten diguna. Lehenbiziko zatiari, baldintza jartzen
duenari alegia, pro tasia deitzen zaio, eta baldintzaren ondorioari
apodosia. Protasiak eta apodosiak bestelako hurrenkera ere erakuts
dezakete:
(3) eikarrekin joango gara mendira, garaiz etortzen bazara
• Adizkien morfologia hartzen badugu kontuan, bai baldintzan bai
ondorioan agertzen diren adizkiek itxuraz forma berezia erakusteaz gain,
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azpimarratu behar da baldintzazko adizk:erek (protasia enbortzen duenak)
eta ondoriokoak (apodosia oinarritzen duenak) lotura berezia dutela
eIkarren artean, nolabaiteko komunztadura edo eginez. Delako
komunztadura hau errespetatzen ez denean zuzenak ez diren perpausak
sortzen ahal dira:
(4) ?*hori horrela balitz, oso pozikjoango naiz
Dena dela, azterkizun da bi ataletatik zeinek hartzen duen
nagusitasuna arazo honetan. Izan ere, badirudi ondorioa alegiazkoa
delarik, baldintza ez-alegiazkoa izan daitekeela, baina ez alderantziz.
Ondoko bi perpaus hauetan, adibidez, lehenbizikoak zuzenago dirudi
bigarrenak baino:
(5) hori horrela bada, etxe bat erosiko nuke
(6) ?*hori horrela balitz, etxe bat erosiko dut
• Adibideetarik ikusten denez, adizki hauek ez <lira orain arte tauletan
ikusi ditugunetatik bereiz geratzen direnak, haiexek berak baitira baina
delako ba- aurrizkia daramatela. Dena dela, badirudi aurrizki hau ezin
dutela nolanahi hartu adizkiek eta moduzko adizkiekin (hemen ere
salbuespenak egin behar diren arren), hau da, -kedun adizkiekin, ezin dela
00- erabili:
(7) ??*erosi badukezu, zurea dateke

Halakoak alde batera utzirik, beharrezk:oa deritzagu, hala ere, ohar bat
egiteari baldintzazko adizki nagusiez hitz egiten hasi baino lehen. Izan
ere, hemen eskainiko diren forma hauek euskarak dituenak diren arren, ez
du esan nahi euskaldun guztiek erabiltzen ditugunik. Hots, euskalki
batzuetan forma bat erabiltzen den lekuan beste batzuetan beste bat
erabili ohi da sarritan gauza bera adierazteko.
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16.1. BaJdintza adizki trinkoak
16.1.1. Baldintza alegiazkoak
Adizlci trink:oak aztertzean, honako hauek guztiak aurlcitu ditugu:
dator, zetorren, -letor, datorke, zetorkeen, letorke.
Baina Jehentxoago adierazi dugunez, ba- aurrizlcia ez da ongi
konpontzen -ke atzizlcia duen adizlcielcin. Rori deJa eta, gure aukerak
ondoko hiru hauetara mugatzen dira: dator, zetorren, -letor. Eta hiru
horietatik, azkenekoa da, hain zuzen ere, alegiazkoa, ez baitu aJdirik
markatzen, ez baitu tempusa markatzen morfoJogikoki. Bada, halako
adizkiez baliaturik adierazten dugun baldintza alegiazkoa deJa esaten
dugu:
(8) aita baletor, zer pentsatuko ote luke?
(9) negar egingo Juke nire arnak baleki
Alegiazkoak direJa diogu, ez baitakigu hor markatzen den baJdintza
beteko den ala ez. Ohart gaitezkeenez, alegiazko adizlcia aukeratzeak
berarekin dakar apodosian 000 ondorioan saiJ bereko adizkia aukeratzea
ere (kasu honetan luke).
16.1.2. Baldintza errealak
Goian ikusitako baletor, baleki adizkien sailekoak ez diren adizlciak
baldintza erreal eta gertagarri deitzen direnetan erabili ohi dira. Zein dira
baldintza errea1ak?
Ikus dezagun ondoko adibide hau:
(lO) neska 1irain horrekin ezkondua bazaude, zoriontsu izateko
arrazoi ugari duzu

393

Euskal Gramatíka Laburra: Perpaus Bakuna

Konturatzen abal garenez esaldi hori eman duen hiztunak ez du hor
benetako baldintzarik jartzen, berak bai baitaki aldez aurretik neska
horrekin ezkondua dela. Hori jakinik egiten du ondoko adierazpena. HOO
jakinik berak ematen du bere ustez hori horrela gertatzeak dakarren
ondOOoa.
Deitura hau, jakina, ez dagokio adizkiaren formari berari, adizkiaren
balioari baizik. Baina berehala ikusiko denez, forma horrek beste balio
bat ere izan dezake, nabiko diferentea gainera. Hortaz, adibide hori
baldintza erreala dela esaten dugunean esan nabi da esaldi hori dioen
hiztunak egiazkotzat ematen duela neska lirain horrekin ezkondua dela
eta ondorioa ere egiatzat ematen duela Beraz, baldintza mota hauetan bai
baldintzaren eta bai ondorioaren egia suposatzen du hiztunak.
Orainaldiko esan dugunak iraganaldian ere balio du, jakina:
(11) aita bazetorren, denak pozten ziren
(12) zure etxera banindoan, hurbilena hura nuelako zen
16.1.3. Baldintza gertagarri 000 ebentualak
Baldintza errealetan erabiltzen diren forma berberak erabili ohi dira
baldintza gertagarri 000 ebentualetan ere. Esanabia da aldatzen dena,
ondoko adibideotan ongi aski ikusten abal denez:
(13) hor (baldin) bazaude, ikusi egingo zaituzte
(14) aita (baldin) badaJor, zinemara eramango zaitu
Perpausotan ez da jadanik ezeren egia suposatzen: gertatuko den, 000
gerta daitekeen zerbait aurkezten zaigu. Baina bistan da baldintza errealek
eta baldintza gertagarriek adizki berberak erabiltzen dituztela. Hori dela
eta, desberdintasuna esanabian aurkitu behar da eta esanabi horren
desberdintasuna ondorioko adizkian ere geratzen da islatua, baldintza
gertagarrien ondorioetan, errealen ondorioetan ez bezala, gema markatzen
baitugu: ikusi egíngo zaituzte, eramango zaitu.
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Egia da sarritan, hala ere, oso neketan ibiliko garela errealen eta
gertagarrien arteko mugak markatzeko orduan:
(15) gaur etxean baldin bazaude, biliar ere han izango zara

Eta iraganaldian berdin:
(16) aita bazetorren, zinemara eramango gintuela esan zigun amak
(17) Donostian banengoen bisitatuko ninduela esan zidan

16.2. Baldintza adizki perifrastikoak
16.2.1. Baldintza alegiazkoak
• Adizki trinkoekin erkatuz gero, aukerak areagotu egiten zaizkigu
orain. Batetik, lau aditz laguntzaileak erabiltzen abal ditugu (izan, *edin,
*edun eta *ezan). Bestetik, adizki perifrastikoetan *edin eta *ezan aditzen
-kedun adizkiek ere onartzen dute baldintza aurrizkia. Alegia, badukezu
bezalako adizkiak zalantzazkoak badira ere (baldintza zentzuarekin,
jakina), badaiteke 000 baliteke erabiltzeko arazorik ez dago.
Hau guztia kontuan izanik, hizkuntzaren aukeretan sartzen dira, eta
alegiazkoetara bakarrik mugatzen gara, etorri balitz, etortzen balitz,
etorriko balitz, etor baledi. e.a.
• Aspektu marka burutua erakusten dutenekin hasiko gara: etorri
balitz, ekarri balu. Hauek iraganaldiko baldintza alegiazkoak (edo
irrealak) osatzeko erabiltzen ditugu:

(18) etorri (izan) balitz, harrapatuko zuen
(19) ikusi (izan) balu, agurtuko zukeen
Euskalkien eta hiztunen arabera iraganaldiko baldintza hau
markatzeko, eta hortik erator daitekeen ondorioa adierazteko, bide bat
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baino gehiago dago. Hasteko, badirudi aspektu burutuak berak
markatzen duela iragana, bestelako laguntzarik gabe: etorri balitz, ikusi
balu. Euskalki batzuetan, hala ere, izan partizipioa erabiliz markatzen da
iragantasun hori: etorri izan balitz, ikusi izan balu. Hortaz, aukeran utz
daiteke partizipioaren erabilera.
Bestetik, ondorioan bi aukera geratzen dira: literaturan ageri den
zukeen bezalako adizki bat aukeratzea (iraganaldiko moduzko adizkia
alegia), edo iragana bera bakarrik zuzen-zuzenean erabiltzea: zuen.
Iraganak nolabaitere neutralizatu egingo luke beste aukera.
• Bigarren sail batean daude aspektu marka burutuaz gainerako
aspektu markak erakusten dizkiguten adizkiak: etortzen batitz. etorriko
batitz. Bi adizki hauen artean ez dago, itxura denez, esanahi
desberdintasunik. Euskalkiak hartzen badira kontuan, hala ere,
lehe¡'¡bizikoa ekialdean erabiltzen da batez ere, eta mendebalean, berriz,
bigarrena. Badirudi baldintza hauetan guztietan aldia dela kontuan hartzen
dena eta horretarako, aspektu burutua «tu» erabiltzen da iraganari
legokiokeen baldintza adierazteko eta aspektu ez-burutua «tzen>,
<tuko» iragana ez denari legokiokeen baldintza adierazteko. Kontuan
izanik, gainera, ekialdean nahiago dela *ezan edo *edin erabili
ondoriozko adizkietan, aditz laguntzailea esplikatu denean adierazi den
gisan (poztuko ginateke. alegera gintezke; esango nuke, erran nezake),
hauxe da maizen ikusten dena:
(20) etorriko balitz, poztuko ginateke
(21) erosiko bagenu, esango genizuke
(22) etxea erosten bagenu, ordain genezake
(23) burua erakusten balu, ikus nezake
Lehenbiziko biak mendebalean eta beste biak ekialdean.
• Hirugarren multzoan sartzen dira, azkenik, etor badaiteke eta etor
baledi bezalakoak. Hauek ere alegiazkoak dira, ahalezko baldintza
adierazten baitute. Esanahiaren aldetik, ez dago argi ha ote duten inolako
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desberdintasunik hauen eta aurreko adizkien artean. Badirudi aski
parekoak direla hemen ditugun hauek eta bigarren 000 hirugarren aldaerak
aukeratzeko joera dugula egungo euskaldunok:

(24) garaiz hurbil bazintez ikus genezake hori
(25) garaiz hurbilduko bazina, ikusiko genuke hori
(26) garaiz hurbilduko bazina, ikus genezake hori
(27) hara dei bazeneza, ikus lezakete zer egin
(28) hara deituko bazenu, ikusiko lukete zer egin
(29) hara deituko bazenu, ikus lezakete zer egin
Horiexek ditugu alegiazko baldintza adierazten duten adizkiak. Ikus
ditzagun orain hurrengoak.
16.2.2. Baldintza errealak
• Baldintza erreala adierazten dute etorri bada eta etortzen bada
sailekoek, nahiz azken adizki hauek baldintza gertagarri gisa ere erabil

daitezkeen:
(30) etorri bada ikusiko dugu
(31) erosi badu ordainduko du

(32) arratsaldero zugana etortzen banaiz, ez naiz diru bila etortzen, zu
ikustearren baizik
Sail honetan lekua duten etorriko bada adizkiaren tankerakoak askoz
ere mugatuagoak dira erabileran eta halako obligazio, premia 000
xehetasun kutsua adierazten dute:

(33) auto batjarri beharlco diozu, etorriko bada

Iraganean ere berdin gertatzen da:
(34) etorri bazen, oso gaizki egin zuen
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(35) norbait ikusten bazuen berehala agurtzen zuen
Esan dezagun, dena dela, euskaldun askok adizki hau (erorri bazen
bezalakoa alegia) erabiltzen dutela alegiazkoaren ordez (etorri izan balitz
delakoaren ordez):
(36) eto"i bazen agurtuko nuen

Jakina, eto"i (izan) balitz zuzenagoa litzateke halakoetan.
• Hurrengo multzokoak dira etor OOdaiteke adizkiaren sailekoak. Esan
den moduan, 00- eta -ke hizkien artean eIkargaitasuna gertatzen bada ere,
argi dago kasu hauetan debeku horrek ez duela indarrik:
(37) eror badaiteke, datorrela berehala!
(38) zuk esan duzu ordain dezakezula. Beraz, ordain badezakezu,
ordain ezazu
Konturatzen ahal garenez, kasu hauetan egiatzat jotzen da jartzen den
delako baldintza hori: egia bada etortzen ahal dela. egia bada ordaintzen
ahal duela, e.a. bezala parafrasea daitezke goiko esaldiak. Periodoaren
ondorioan ageri den esaldia ere ez da nolanahikoa eta normalean
adierazpen perpausek ez dute hor tokirik (goian aginte adizkiak ditugu.
Galde perpausak ere erraz ageri dira halako testuinguruetan).
Iraganaldian ere berdintsu gertatzen zaigu:
(39) etor OOzitekeen, zergatik ez zen etorri?
(40) ordain OOzezakeen, ordaintzeko eskatu genion
Etor hadadi sailekoek baldintza gertagarriak adierazten dituzten arren,
ahal eta ezin partikularekin ageri direnean errealtzat jo daitezke:

(41) Ezin konfesa badadi, zeregin behar du?
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16.2.3. Baldintza gertagarriak
• loaten bada saileko adizkialc baldintza gertagarria adierazteko erabil
daitezk:e:
(42) hor sartzen bazara, ikusi egingo zaituzte
• loan banadi sailekoak ere gertagarriak dira, ondoko adibideok
erakusten duten beza1a:
(43) eros badeza, ordainduko du
(44) joan banadi, ikusiko duzu
Egia esan, aski gutxi erabiliak dira halako adizkiak (ekialdean
usuago), hauen ordez erosten badu 000 joaten banaiz bezalako itzuliak
nahiago izaten baititu hiztunak. Jakina, iraganean, literaturan eta
gramatiketan salbu, ez dira ia ia ageri horrelako adizkiak.
• Ahalezkoen artean alegiazko fonnak ere badirenez gero (lezake.
liteke), baldintzazko adizkiak ere ageriko zaizkigu. Etor daiteke eta etor
liteke fonnen artean dagokeen desberdintasun bera legoke etor badaiteke
eta etor baliteke adizkien artean:
(45) etor baliteke, etorriko da
Alegia, egia bada etor litekeela, etorriko da (eta ez, etorriko litzateke,
ez baikaude, beraz, alegiazko munduan).
Nolanahi ere, desberdintasuna, desberdintasunik baden neurrian,
nekez somatzen da eta, horrenbestez, nekez egin daiteke. Hala ere,
perpaus kontzesiboetan errazago aurkitzen <lira horrelako adibideak:
(46) etor baliteke ere, ez dut uste etorriko denik

399

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

Alegia, nahiz eta etor litekeen ez dut uste etorriko den, horixe da
esaldiak esan gura duena.
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17. kapitulua:

ALOKUTlnOA

17.0. Sarrera
Hiztunak modu askotara adieraz dezake gauza bera:

(1) Gizon bat etorri da Andoniren bila
(2) Gizon bat etorri duk Andoniren bila
(3) Gimn bat etorri dun Andoniren bila
(4) Giwn bat etorri duzu Andoniren bila
(5) Gizon bat etorri duxu Andoniren bila
Adibide hauetan guztietan bada diferentzia argi bat lehenbizikoaren
eta besteen artean, oraintxe esplikatuko dena
Aditza aztertu dugunean nor, nori eta nork argumentuak marIcatzen
ditugula adierazi dugu. Kontua da, ordea, pertsona marica bat gehiago ere
ager daitekeela aditz multzoan. Pertsona marIca hau ez dagokio, besteetan
bezala, perpausean ager litekeen edozein sintagmari, hiztunak aurrean
duen hizketa lagunari baizik.
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Hemenjarri diren adibideen artean (1) eta (2) erkatzen baditugu, etorri
da bezalako adizkiak adierazten digu 3. pertsonako norbaiten aurrean
gaudela. Gainera, esaldi hori esaten duenak ez du kontuan hartzen
elkarrizketa laguna. Aldiz, (2) esaldia dioenak "norbait etorri dela"-koaz
gainera, aurrez aurre duen elkarrizketa lagunari buruzko informazio
zerbait ere ematen digu: "norbait etorri da eta hirekin (betiere
gizonezkoa) hizketan ari nauk", horixe da, hain zuzen ere, etorri duk
adizkiak esaten diguna.
Gainerako adibideetan hemen bezalatsu: etorri dun horrek andrezko
baten aurrean gaudela adierazten digu eta geratzen diren aldaerek, berriz,
beste norbaitekin ari garela, gizona ala andrea den kontuan izan gabe.
Forma hauek alokutibo deitzen ditugu. Forma alokutiboek, ikusten
denez, bigarren pertsonari (solaskideari, alegia) dagozkion forma batzuk
hartzen dituzte. Horietaz gainera, jakina, perpauseko izen sintagmek
ezartzen dizkieten komunztadura markak ere.

17.1. Hika, zuka eta xuka
Etorri duk eta etorri dun bezalako adizkiak hikako alokutiboak
ditugu, solaskidea hi-ka, ez zu-ka, tratatzen duelako hiztunak.
Horregatik, hikari dagozkion markak (-k eta -n, funtsean) ageri dira
adizki hauetan.
Ekialdeko euskalkietan zu-ren markak ere erabiltzen dira alokutiboan,
esan nahi baita nor, nori eta nork sintagmez gainera, zu-ri dagokion
marka ere ager daitekeela adizkian, zukako alokutiboak osatuz orduan:
etorri duzu.
Goian gertatzen den bezala, etorri duzu adizkiak "etorri da eta zurekin
hizketan ari naiz" edo halako zerbait esan nahi du kasu honetan.
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Behenafarreraz zu-ren alokutiboak balio afektiboa izan dezake eta
orduan xukako alokutiboak sortzen abal dira: etorri duxu (etorri düzü ere
alokutiboa da, zuberoeraz erabilia).
Hau guztia dela eta, bi erregistro ditu eskura hiztunak:
• Erregistro neutroa 000 eztabadakoa:
(6) zu joan zara
(7) andrea joan da

• Lagunarteko erregistroa:
(8) hi joan haiz
(9) andrea joan duk!n

Azkeneko hau lagunarteko erregistroa deitzen da lagunartean, famili
giroan eta konfiantza lekuetan erabiltzen delako (edo erabili beharko
litzatekeelako).
Hala ere, erregistro neutro deitu dugun honek balio bat baino
gehiago du, euskalkien arabera: mendebalean erregistro neutroa da eta
askorentzat erregistro bakarra gainera, ez baitute alokutiborik erabiltzen.
Ekialdean, ordea, ez da hain neutroa errespetua eta urruntasuna sorreraz
bailezake.
Ohart gaitezen, forma alokutiboak direla eta, bi erregistro hauetaz
baliatzen diren hiztunentzat, solaskidea hi-ka tratatu edo zu-ka tratatu,
ondorio desberdinak sortzen direla. Alegia, hi etorri haiz esanez gero,
nabitaez hikako forma alokutiboak erabiltzera behartuak gaude: hura
etorri duk!dun. Baina solaskideari zu-ka egiten bazaio, horrek ez du
nahitaez forma alokutiborik eskatzen, eta eskatzekotan ere, zuka-rena
aukeratu beharko litzateke: zu eto"i zara eta hura etorri da nabiz hura
eto"iduzu.
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17.2. "iru erregistroko sistema
Aurreko lerroetan bi erregistro bereizi diren arren, hiru hizkera mota
daudela esan daiteke: neutroa (etorri da), hikako alokutiboa (etorri
duk/dun) eta zukako alokutiboa (etorri duzu, zuberoeraz hau forma
neutro bilakatu dena gainera). Mendebalean errespetuzko beste erregistro
bat ere bereizten da, solaskideari berorika egiten zaionean (berori etorriko
da). Baina honek, hi eta zu-ren aldean desberdína denez, ez du
alokutiborik sortzen eta, horrenbestez, alokutiboa ez den errespetuzko
forma markatutzat bakarrik hartu behar da. Alegia, batí hika nahiz zuka
eginda adizkietan hikako eta zukako alokutiboak badítugu ere, berorika
eginda ez dugu adizki berezirik sortzeko biderik eskura.
Horrela, adizki desberdín bauek guztiak sortzen dira:
(10)

hi berandujoan haiz
andre hori berandu joan dulddun

(11)

zu berandujoan zara
andre hori berandu joan da
andre hori berandu joan duzu (düza)

(12)

berari berandu joan da
andre hori berandu joan da

Ikusten denez, (10) horrek beti alokutiboa eskatzen du eta ez du
forma neutrorik onartzen (andre hori berandu etorri duk/dun bezalako
bat). Alabaina, (ll)n aukeran ditugu forma neutroa nahíz alokutiboa.
Azkenekoz, (12)n nahítaez forma neutroa bakarrik erabílí behar da, ez
dago alokutiborik aukeran.
Jakina, aipatu forma desberdin horiek ez dira euskalki guztietan
erabíltzen eta esan behar da, gainera, ez dela euskalkirik forma guztiez
baliatzen denik. Gainera, forma hauen balio pragmatikoa bera ere (hau
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da, zer egoera eta baldintzatan erabil daitezkeen) aldatu egiten da euskalki
batetik bestera, erregistro bakoitzak balio desberdina baito. Hika delakoa
lagunartekoa da euskaIki guztietan, esan nahi baita, konfiantza handiko
zerbait adierazten duela. Zukakoa kortesiazkoa da behenafarreraz eta
zubereraz eta ez da erabiltzen lapurteraz, gipuzkeraz eta bizkaieraz.
Fonna neutroa kortesiazkoa da bizkaieraz, gipuzkeraz eta lapurteraz, eta
behenafarreraz urruntasuna adierazten du. Berorika delakoak, berriz,
errespetua adierazte:n du erabiltzen den tokietan, hots, bizkaieraz eta
gipuzkeraz.
Alokutiboak zuzen erabiltzeko, nolanahi ere, zenbait gauza hartu
behar dira kontuan:
• Lehenago esan den gisan, gure elkarrizketan hika hasten bagara,
hau da, gure hizketa laguna hi baldin bada eta ez ZU, orduan beharturik
gaude hikako alokutiboa erabiltzera. Alegia, ondoko perpaus hau ez
litzateke zuzena izango:
(13) *hi etorri haiz baina besteak ez dira agertu
Honen ordez, beste hau aukeratu beharra da (gizonezkoa ala andrezkoa
den, aukeran):
(14) hi etorri haiz baina besteak ez dituk/n agertu
Dena dela, badira kontrakoa pentsatzera eraman gaitzakeen bestelako
adibideak ere, hi erabiliz gero alokutiborik gabeko formak aukeratzen
ditoztenak. Ez dago argi hemen erregistro aldaketa bat den edo,
pragmatikak hala eraginda, erabilera aldaketa bat. Zenbait kasutan,
hiztunak hikako erregistroa aukera dezake, baina ondoren, agian hika
hori aukeratzeko arrazoiak aldatu direlako 000 hikako fonnak ere ongi
ezagutzen ez dituelako 000 beste zerbaitengatik, esaldi erdian bada ere,
beste erregistrora pasatzea aukeratzen ahal du. Hortaz, egia izanik ere
batzuetan erregistroz aldatzen dela, eta literaturan adibide bakanen bat ez
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dela falta, pragmatikaren ondorioz suertatutak:o zerbait izan daiteke,
gramatikarekin zerikusirik ez duena.
Erregistro neutroa aukeratzen bada beste hau dugu:
(15) zu etorri zara baina besteak ez dira etorri
Eta, nahi izanez gero, euskalkien arabera, hemen zukako alokutiboa
ere ager daiteke:
(16) zu etorri zara baina besteak ez dituzu agertu
• Bigarren oharrak fonna alokutiboen erabilerak dituen baldintzapen
sintak:tikoei dagokie. Hau da, fonna alokutiboak ezin dira edozein inguru
sintaktikotan erabili. Perpaus txertatuetan, esaterako, debeku argiak
daude:
(17) *Andoni etorriko du(k)ala entzun diat
Halakoetan zuzena beste hau da:
(18) Andoni etorriko de/a entzun diat
Beraz, nahiz perpaus nagusian alokutiboa aukeratu duen hiztunak
(diat), txertatuan forma ez-markatua aukeratu beharra da (de/a).
Horrexegatik subjuntibo deitu ohi diren adizkietan (dadin. dadila, dezan,
dezala), ez du alokutiboak lekurik adizki hauek definizioz mendeko
perpausetan bakarrik erabiltzen baitira.

17.3. Adizki alokutiboen formez
Euskaltzaindiak ez ditu oraindik aditz alokutiboaren batasunerako
formak eskaini. Guk ere, hortaz, ezin dugu inolako paradigmarik
eskaini. Are gutxiago, fonnok gehientzat ahozko hizkeran bai, baina ez
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hainbeste literatura idatzian, direlako erabiliak eta, horrenbestez, herri
batetik bestera alde handi samarrak gertatzen direlak:o. Horregatik ez
ditugu hemenjartzen, nabiz EGLU-ll liburokian (393. orr.) proposamen
bat egiten zen. Beraz, hoberena da besterik esaten ez den bitartean hara
jotzea.
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18. kapitulua:

PERIFRASI MULTZOAK

18.0. Sarrera
Adizki motak bi ezaugarriren arabera definitu dira gramatika honetan.
Horrela, adizkia hitz batek osatzen duenean, adizki trinkoa dela esan
dugu:
(1) aita datar
Adizki hori, ordea, bi hitzek osatzen dutenean, hots, aditz nagusia eta
laguntzailea ageri direnean, adizki perifrastikoa dela esan dugu:
(2) aita etorri da
Badira, hala ere, bestelako adizki batzuk sail horretan hain ongi
sartzen ez direnak, oso-osoan harturik adizkiak bai, baina perifrastikotzat
hotz-hotzean jo ezin direnak direlako. Sail honetakoak dira ari izan
itzuliaz baliaturik, esaterako, osatzen ditugunak:

(3) ikasten ari da
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Eta tankera berekoak: dira ikasten dabiltza,joan behar dute, etortzen
ahal dira eta horre1akoak: ere. Hauek guztiak: perifrasi multzoak deituko
ditugu hemen.
Ikos ditzagun orduan banan-banan zein diren perifrasi mu1tzo hauek.

18.1. Arl izan eta honen kideak
• Perifrasi multzo hau bi aditzek osatzen dute: batak: beti forma bera
hartzen du, forma jokatu gabea, aditz izena alegia eta inesiboan doa
(ikasten, egiten, kantatzen, e.a.), aditz nagusiaren oouki semantikoa
zehaztuz: Beste aditza ari izan,jardun, ibili eta egon aditzek osatzen
dute.
Aditz honek, dela iragankorra dela iragangaitza, inesiboan doanez,
inesiboaren kasu marka daraman bestelak:o OOozein izen sintagmaren
funtzioa betetzen du:
(4) ikastolako haurrak: ikasten ari dira
(5) ikasto1ako haurrak:jolasean ari <lira
(6) afalostean bertsotan arito ziren
(7) eoskara ikasten eta sakontzen ari dira
(8) euskal gramatika ikasten ari naiz
Sintagma horiek guztiek galdera berari erantzuten diote: zertan?
Batzuetan inesiboan doan aditza isil daiteke:
(9) ez dira deos ari

(deos egiten)

Beste batzuetan, berriz, instrumentala ere agertzen da inesiboaren
ordez, 000 adberbio balloa izan dezakeen esapideren bat (hauen artean -ka
atzizkia da agian hobekien biltzen duena iharduera hori). Instrumentala
eta izenki OOt ere ino1ako atzizkirik gabe ager daitezke:
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(10) itsuek ere tomuan ari behar zuten
(11) otoitz ari dira
(12) igerika ari gara
(13) ari baitzitzaion erran eta erran
(14) ez ari arimen irabazteko xedez
(15) nagusia gogor arito zitzaien arratsean gertatotakoaz
(16) horretaz arito izan gara lehen ere
Aditza inesiboan jarriz sorturiko egituretan, ikusten denez, kasu
absolutiboa duten bi izen sintagma ageri dira:
(17) pilota partidua ikusten ari gara gu
Badirudi hor perpaus bat dugula beste batean txertatua:
(18) [pilota partidua ikusten] ari gara gu
Bi kasu absolutibo horiek, hortaz, bi perpaus desberdinetakoak direla
esan daiteke: bat ari izan itzuliaren subjektua eta bestea aditz izenaren
osagarri zuzena. Ikus daitekeenez, zentzuagatik, aditz batek forma
trinkorik ez duenean itzuli hau hartzen du, nabiz horrek ez duen adierazi
nabi, lehenago esan den moduan, aditz baten forma trinkoa eta beste
aditz baten ari izan itzulia pare-parekoak diren, biak batera ere agertzen
abal baitira: horreta, etortzen ari dira eta datoz ez dira gauza berdinak
(beste adibide egoki bat honako hau litzateke: ari naiz neure onera
etortzen poliki-polikt). Hala ere, zentzu aldetik etorri aditzaren dator
adizkiari gehien hurbiltzen zaion adizkia, josi aditzaren kasuan,
esaterako, josten ari da dugu. Ikus honetaz aspektuaz jardun dugunean
esan duguna (12.5.1. "ATi izan eta adizki trinkoen aspektoa").

Ari izan-ez osaturiko itzuliak garai guztietako euskal testuetan ageri
dira, bizkaieraz idatzitakoetan izan ezik, euskalki honetan oso
modemoak direlako. Idazteko orduan ere ari eta hari bezala idatzi izan
dute idazleek, azkeneko forma hori, idazle lapurtarrek erabilia, XX.
mendeko testoetan desagertu delarik.
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Gipuzkeraz, batez ere, adizki trinko baten galdegaitasuna adierazteko
erabiltzen da:
(19) mutil hori ez da egurra eramaten ari, ekartzen baizik
(20) auto hura ez da joaten ari, etortzen ari da
Bi ohar gehiago egin beharrak dira puntu honetan. Batetik, ekialdean
batez ere, izan laguntzailearen ordez *edun ere erabiltzen dela askotan:
(21) gizonaren sendatzen ari du
Kontu hau, hala ere, aski berria da, XIX. mendearen erdialdetik
aurrera bakarrik dokumentatzen baita, oso hedatua lapurteraz eta
behenafarreraz idazten duten autoreen artean. Mendebalean Orixek eta
Lizardik erabiltzen dute ari izan laguntzaile iragankorrarekin.
Hala ere, eguraldi adizkietan oso arrunta da mendebalean ari du
bezalakoak erabiltzea:
(22) elurra urtzen ari du
(23) eguna luzatzen ari du
Bestetik, -tzen ari izan itzuliarekin batera aurkitzen dira besteok ere:
-tzeari + ari izan, -tzerat + ari izan eta -tzera + ari izan:
(24) sendatzeari ari dira auzoko mutila
(25) haren sendatzerat ari da medikua

Ikusten denez, inesiboan izan beharrean, datiboan eta adlatiboan
oinarritzen dira itzuli hauek.
• Sail honetako bigarren perifrasia jardun aditzean oinarritzen da,
batez ere bizkaieraren eremuan erabiltzen dena:
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(26) hitz egiten jardun dute goiz osoan
(27) kantatzen jardun zuten

(28) *etxe egin berriak erortzen dihardu
Ikusten den moduan, *edun eta *ezan Iaguntzaileak hartzen dituzten
aditzek bakarrik (gure artean aditz iragankor deitzen direnak) har dezakete

jardun aditza.
• Hirugarren perifrasia egon aditzaz baliatuz osatzen da. Hemen ere,
aurreko kasuetan bezala, aditz izena inesiboan ageri da eta aditz hori,
hain zuzen, edozein motatakoa izan daiteke, iragankorra nahiz
iragangaitza (batez ere bizkaieraz erabilia):
(29) mutil hori gaisotzen dago
(30) neska hori ikasten dago
Esanahiari dagokionez, -tzen + ari izan perifrasiak duen adiera berbera
duo Hala ere, kontuan izan behar da aipatzen ari garen hurrenkera honek,
-tzen + egon segidak alegia, ez duela beti perifrasia osatzen. Zenbait
kasutan egon aditzak ekintza, edo ekintzaren jarraia adierazten duo Beste
batzuetan, berriz, egoera ere adieraz dezake. Halakoetan izan eta egon
aditzak baliokideak direla esan daiteke, semantika aldetik. Hori ikusten
da ondoko adibideotan, esaterako:
(31) nire aita musika entzuten egon da
(32) asteburu honetan pilota partidua ikusten egon naiz Donostian
Bi adibide hauetan ikus daitekeenez, entzuten izan naiz edo ikusten
izan naiz ere jar daiteke, egon eta izan pare-parean jarriz alde horretatik.
Beraz, hauetan ez litzateke aztertzen ari garen perifrasi hauen sailekoa
izango. Perifrasia izatekotan ezingo lirateke egon eta izan bata
bestarekin ordezkatu.
• Inesiboko aditz izena ibili aditzarekin ager daiteke zenbaitetan:
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(33) denbora galtzen zebilen
(34) herriaren aurka mintzatzen omen dabil
(35) etxea konpontzen dabiltza
Beste perifrasiekin gertatzen den bezala, izenak ere ager daitezke
inesiboan:
(36) jolasean dabiltza haurrak
(37) lanean dabil Pero
Dena dela, aditz iragangaitzekin ez da hain ongi konpontzen ibili
aditza:
(38) "'berandu joaten zabiltza
(39) "'laguntzera etortzen zabiltzate
• Ikusi ditugun perifrasi hauek guztiak aski hedatuak diren bezala,
badira beste batzuk zenbait euskalkitara batez ere mugatzen direnak.
Horien artean sartu behar dira honakook: -tzen + eragon, -tzen + eutsi
eta -tzen + erauntsi, ondoko adibideetan ikusten den bezala:
(40) albokariakjoten eragoion
(41) mutiko horrek ikasten dautsa
(42) josten erauntsi dira emaztekiak
Lehenbiziko aditza (eragon) bizkaieraz bakarrik erabiltzen da eta
Euskaltzaindiak ez ditu eman aditz horri legokiozkeen paradigmak.
Horregatik jarri dugu adibide osoa bizkaieraz. Bigarren parafrasia ere
bizkaieraz aurkitzen da eta aurrekoa baino mugatuagoa da seguraski ere.
Azkenekoa, berriz, ekialdean erabiltzen da eta honek ere oso erabilera
mugatua duo Perifrasi hauetan, jakina, aditz izenaren ordez beste izen bat
inesiboan ere aurki daiteke:
(43) jo eta ke beharrean daulsa
(44) zetan daragoiok?
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(45) lanean derauntsa
18.2 Nahl, gura, gogo, gel izan
• Nahi, gura, gogo eta gei izenak izan eta ukan aditzekin batera ageri
direnean, unitate bat sortzen dute, aditz modal bihurtuz. Horrela, nahia,
gogoa edo gmaria adierazten du hiztunak perifrasi hauen bidez.
Izen horiek perifrasian agertzen direnean, beti mugagabean doaz:

(46) dirua nahi dute
(47) dirua gura dute
(48) etxera joan gogo du
(49) etxera joan gei du

Nahi ukan aditzak (eta berdin gura ukan aditzak, jakina) hiru eratako
objektu osagarria har dezake: izena (dirua), aditza 000 partizipioa (joan)
eta aditz izena (joatea). Gei ukan eta gogo ukan aditzen kasuan, berriz,
aditza 000 partizipioa da osagarria (joan).
Gauzak honela, komunztadurari buruz ohar batzuk egin beharrak dira:
- osagarria izen sintagma denean, perifrasiko aditzak sintagma
horrekín egiten du komunztadura:

(50) etxea erosi nabi du
(51) etxeak erosi nabi ditu
- osagarri zuzena aditz izenaren mende dagoenean, komunztadura
singularrean egiten da:

(52) etxea erostea nabi dut
(53) etxeak erostea nabi dut
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Hor, gainera, argi dago aditz nagusiaren (nam ukan) eta mendeko
aditzaren (erosO subjektuak desberdinak dire1a. Euskaldun batzuen artean,
hala ere, aditz izenak tokia hartu dio partizipioari eta hori da erabiltzen
den bakarra:
(54) etxea erostea nahi dut
Eta hori, hiztun hauentzat, oso anbiguoa izan daiteke, alegia, "nik
nahi dut nik erosi", nahiz "nik nahi dut beste norbaitek erostea". Itzuli
honek, dena dela, ez du ino1ako tradiziorik ereduzko idazleen artean eta
guztiz arrotza gertatzen zaie euskaldun zaharrei.
Hala ere, erostea eta erosi nola erabili ongi bereizten dituzten
hiztunen artean ere zalantzak sortzen dira nahiago-rekin osaturiko
perifrasiak erabiltzeko orduan eta bi esaldi hauek pare-parean jarriko
dituzte, bietan subjektuen erreferentziak berdinak direla:

(55) etxerajoan nahi dut
(56) nahiago dut etxerajoatea hemen gelditzea baino
Jakina; honek ez du kentzen berez zuzenago egongo litzatekeena.
Hau ere oso erabilia baita:
(57) nahiago dut etxerajoan hemen gelditu baino
• Osagarri zuzena aditza denean (partizipioa denean, alegia), zenbait
arazo sortzen dira. Esan dezagun, hasteko, mendeko perpauseko aditza
zein nahi motatakoa delarik ere ukan aditza dela eskierki perifrasi
multzoan ageri dena, nahiz ekialdean gogo delakoa izan aditzarekin ere
ageri den noizbehinka, aditza iragangaitza denean, jakina:
(58) joan gogo dut
(59) egin gogo dut
(60) joan nahi dut
(61) egin nahi dut
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Dena dela, mendeko aditza nor motakoa denean, izan ere erabil
daiteke eta hala erabili izan da, batez ere ekialdean:
(62) joan nahí bazara
Jakina, semantika arazoak ere izan daitezke hemen:
(63) etxea ondo jantzi nahi duzu
(64) ondo jantzi nahi zara zu
Perifrasi multzo hauek datiboarekin erabiltzen direnean, osagarri
duten aditzak dagokion adizkia aukeratu bebar du:
(65) goiz honetan mintzatu nahi natzaizu
(66) horren gainean xehetasun bat eman gogo dizut
Azpimarragarria da nahi eta gura hitzek etorkizuna adierazteko
erabiltzen den -ko morfema ere zuzenean bar dezaketela:
(67) Nik ere nahiko nuen bark hala egin izan balu
(68) eta horrek nahiko du hori egin?
18.3. Behar izan/ukan
• Behar, berez, izena da eta izen baten gisajokatzen du:
(69) beharrak bultzatu du hori egitera

• Baina beste batzuetan aditz konposatuaren elementu gisa ere
erabiltzen ahal da:
(70) dirua behar dugu
(71) etxera garaiz etorri behar duzue
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Hor ikusten da perifrasia ukan eta izan-elan osatzen deIa. HorreIa
sortzen den aditz konposatuak hiru eratako osagarria har dezake:
sintagma bat absoIutiboan (ndirua behar dut"); partizipioa ("joan behar
n
dugun) eta aditz izena absoIutiboan (netortzea behar zenuke ).

Hiru kasu hauetan aditzarekin egiten den komunztadura ere ez da beti
modu berekoa. Sintagma absoIutiboan hartzen duenean numeroari
dagokion komunztadura egiten da:
(72) liburua behar dugu
(73) liburuak behar ditugu

Aditz izenarekin beti singuIarrean egiten da komunztadura.
Partizipioarekin, azkenik, singuIarrean eta pIuralean, noIakoa den
mendeko aditzaren osagarria:
(74) liburua irakurri behar dugu
(75) liburuak irakurri behar ditugu

• Perifrasi honetan ageri diren izan eta uJcan aditzak honeIa erabiltzen
dira. Mendeko perpausa iragankorra denean uJcan da erabiltzen dena:
(76) etxea saldu behar duJe
Mendeko perpausa iragangaitza denean (zehatzago mintzatu nabi
izanez gero, aditza ez-akusatiboa denean) aldiz, bi joerak aurkitzen ahal
dira hiztun eta idazIeen artean:
(77) etxera joan behar duJe
(78) etxerajoan behar dira
Mendeko perpausean datiboa ageri denean, aditzak ere dagozkion
markak hartu behar ditu (mendeko aditza iragangaitza denean, ikusten
denez, izan aukeratzen da):
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(79) alkateak eman behar digu diru hori
(80) liburu hori lurrera erori behar zaio
(81) etxerajoan behar natzaizu
• Esanahiari dagokionez, "premia" 000 "beharra" adieraz dezake eta
horixe da, hain zuzen, osagarritzat izen sintagma hartzen duenean:
(82) liburua behar dut
Osagarria partizipioa denean, ordea, "eginbidea" adieraz dezake, eta
"gema" ere (azken kasu honetan behar honek -/w hartzen du sarritan):
(83) ikasi egin behar duzue
(84) biliar Donostiara joan behar dugu
(85) bihar Donostiara joan beharko dugu
Esaldia ezezka ematen denean "debekua" adierazten aba! du:
(86) gaur ez dute lanera joan behar
(87) ez da gezurrik esan behar
Beste batzuetan bide + *edun-en baliokidea da:

(88) oso ona izan behar du
• Esan dezagun, azkenik, behar izen sintagma hutsa bezala ere
erabiltzen aba! dela eta horrela agertzen dela zenbait aditzen subjektu
nahiz objektu madura:
(89) ogia erosi beharra dut
(90) lanean hasi beharra da
Sintagma denez, partitiboan ager daiteke ezezko, galde eta baldintza
perpausetan:
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(91) ez dut ogi beharrik
(92) baduzu horren beharrik?
(93) horren beharrik baldin bada, esan OlIDn
Perifrasi mota hauek bere mende partizipioa, aditz izena edo
izenordaina (genitiboan) har dezakete:
(94) liburua irakurri beharra dugu
(95) argumentuak buruz ikasteko beharra du
(96) zure beharra badut Etorri laguntzera
18.4. Ahala eta ezina

18.4.1. Ahala
• Ahala adierazteko, besteak beste, bi baliabide nagusi ditugu
cuskaraz: bata, daiteke bezalako adizkiak erabiliz eta bestea, berriz, ahai
partikularekin osaturiko adizkiez baliatuz. Lehenengo bidea aukeratuz
gero, aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Aldia kontuan
harturik, orainaldia, iraganaldia eta alegiazkoak erabiltzen dira:
(97) joan daiteke
(98) joan zitekeen
(99) joan liteke
Aspektua ere adierazi nabi izanez gero, ahai erabili behar dugu. Dena
dela, kontura gaitezen ahai bat baino gehiago badela:
(100) ez ahai da oinez etorriko!
(101) ez da oinez etortzen ahalko

Lehenbizikoa desirazkoa 000 den bitartean, bigarrena ahalezkoa da eta
hau da orain aztertuko dena.
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• Ahai-ekin osaturiko perifrasi multzoak aditz laguntzaile guztiekin
molda daitezke:
(102) joaten ahai da
(103) egiten ahai dugu
(104) joan ahai naiteke
(105) egin ahai dezake
Ikusten denez, perifrasi hauetan laguntzailea aukeratzeko orduan,
aukera hau aditz nagusiaren arabera egiten da, ez ahai partikularen
arabera: iragangaitzek laguntzaile mota bat dute eta iragankorrek bestea
(kontu hau ez da hain sistematikoa behar-ekin, esaterako).
• Adibideetan ikusten denez, -kedun aspektugabeko formetan ere
erabiltzen da ahai, nahiz ez den garbi ahai erabiltze horrek esanahia
aldatzen duen ala ez. Ez dirudi ha1akorik gertatzen denik:
(106) egin ahal dezake
(107) egin dezake

Ahai hartzen bada kontuan, aspektu aldetik, ahai hau burutua izan
daiteke, ez-burutua edo geroaldikoa. Burutua denean izan edo ukan
partizipioak hartu behar ditu eta perifrasiaren aditz nagusia normalean
partizipioa da (nahiz euskaIki batzuetan aditz izena ere izan daitekeen):
(108) aski goiz etorri ahai izan da
(109) liburuak erosi ahai izan ditu
(110) liburuak erosi ahai ukan ditu
(111) horri esker ikasten ahal izan dut munduaren berri
Ez-burutua denean, berriz, ahai horrek ez du ezer ere behar eta aditz
nagusia partizipioa (ekialdean) edo aditz izena (mendebalean) izan
daiteke:

(112) etorri ahai naiz
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(113) etortzen ahal naiz

Geroaldia marIcatzean ageri dira euskaIkien arteko desberdintasunik
handienak. Batetik -lo marka zuzenean eransten zaio euskaIki batzuetan
aha/-i:
(114) etorri ahallo naiz
Beste batzuetan, nabiago izaten da ahal hori bere horretan utzi eta
geroaren marIca izan-en gainean jarri:
(115) etorri ahal izango da
(116) etorri ahal izanen da
Gainera, aditz nagusiak -tu, -tzen 000 -tuko, aspektuaren hiru markak
har ditzake, hau ere euskaIkien arabera:
(117) etorri ahalko da
(118) etortzen abalko da
(119) etorriko abalko da

Bada oraindik beste aukera bat ere:
(120) etorriko ahal da
Erabilienak kontuan hartuz, badirudi geroaren marIca ahal-i eranstea
dela hedatuena (zuzenean nabiz izan-en bidez) eta aditz nagusiak
normalean -tu eta -tzen hartzen dituela:
(121) ikusi abal dugu
(122) ikusten ahal dugu

(123) ikusi ahalko dugu
(124) ikusi abal izango dugu

422

18. Perifrasi multzoak

Aipa dezagun, azkenik, ahal partikula adizki trinkoetako -kedun
fonnekin ere erabiltzen abal dela (ahal derraket) eta beste batzuetan ia-ia
izen bezala ere:
(125) aha1 badut, joango naiz
(126) ahal duen bakoitzean egiten du
(127) ahal delarik, hobe da autoa hartzea

18.4.2. Ezina
Ezina adierazteko ezin erabiltzen dugu, horretarako ahalezkoetan
ikusiriko egitura berberez baliatzen delarik hiztuna, ahal jartzen den
tokian ezin aukeratuz eta, ezezkoa denez, ezezkako perpausetan gertatzen
diren hitz ordenak kontuan hatuz:
(128) ezin ikasi izan dugu
(129) ezin ikasi dugu
(130) ezin dugu ikasi
(131) ezingo dugu ikasi
(132) ezin izango dugu ikasi
Kontura gaitezen, dena dela, aspektu markari dagokionez, ohar
batzuk egin behar direla: aspektua burutua denean izan aditza behar da
("ezin ikasi izan dugu" -:F- " ezin ikasi dugu"); -tzen ezin du hartu (*"ezin
ikasten dut") eta horren ordez beti -tu hartu behar du ("ezin ikasi dut").
Geroa markatzeko, azkenik -ka marka zuzenean (ezingo) nahiz izan
aditzaren bidez ("ezin izango) bereganatzen du aditzak.
Hala ere, ez bakarrik ere erabiltzen ahal da, eta hala egiten da zenbait
hizkeratan:

(133) ezin gaitezke joan
(134) ez garajoaten aha1
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18.5 Ohi eta ohitura
• Ohitura adierazteko perifrasi multzoa osatzen dugo ohi partikulaz
baliatzen garenean. Partikula hau sarritan partizipioarekin erabiltzen da:

(135) halako gauzak idatzi ohi dituzte bai hemengoek nola hangoek
(136) kantu zahar horrekin gertatu ohi denak aski harritua utzi
ninduen
Baina aditz izena ere erabiltzen da, batez ere iparraldean, nahiz
bizkaieraz ere ez diren halako adibideak falta. Halakoetan, zemahi gisaz
ohitura bi aldiz 000 adierazten dugula dirudi: -tzen morfemarekin eta ohi
partikularekin. Bietako bat aski litzatekeela dirudi:

(137) Urtero egUen ohi dute bilkura
(138) askotan mintzatzen ohi da gai horretaz
Kontura gaitezen ohi partikulak aditz izenaren inesibo markaren
funtzio bera duela:

(139) telebista egunero ikusi ohi du
(140) telebista egunero ikusten du
• Laguntzailea, beti bezala, aditz nagusiaren, ez ohi-ren, arabera
aukeratzen da:

(141) etorri ohí da
(142) ikasi ohi du
• Partikula hau adizki trinkoekin ere ageri da:

(143) hemendik ohi datoz baserritarrak
(144) guraso batzuek seme-alabak ohi dituzte urte aurreratuetan
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• Ez dira horiek ohitura adierazte1co modu bakarrak. Zenbaitetan <tu>

/ <tzen> + izan / ukan perifrasi multzoaz ere baliatzen da hiztuna:
(145) guk ere pentsatu izan dugu hori
(146) askotanjoaten izan dira Bilbora
• Beste batzuetan erabiltzen den perifrasia <tu> + joan / eroan,

eraman izaten da (bizkaieraz bakarrik erabilia):
(147) ate guziak ireki doaz
(148) anitz jende engainatu doa luzamenduaz
(149) asko dakusanak asko ikasi daroa
(150) gariak: egin daroan zarata
(151) mundu honek anitz jende engainatu darama

18.6. -tzera/-tzen markarekin osaturiko perifrasiak
• MarIca horiek joan aditzarekin erabiltzen dira. Orduan, geroaldi
hurbila adieraz dezake eta agintezko formetan doanean, berriz, zirtoko
agindua:
(152) arresi zahar hori erortzera doa
(153) orain meza ematen noa
(154) zoaz hura isil eraztera
Bigarren aldaera batez ere bizkaieraz erabiltzen da.
• Adlatiboari egin aditza gaineratzen zaionean, ekintzaren hasiera
markatzenda:

(155) egin zuen zutitzera
Alderantziz, egin aditzarekin izan beharrean, perifrasia egon
aditzarekin osatzen bada, ekintza egiteko edo laster betetzeko asmoa
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adierazten dugu, nahiz perifrasi honen erabilera oso mugatua den,
autoreek ez baitute ia-ia erabili (Orotariko Euskal Hiztegian, esaterako,
8100 agerralditik, Iau adibide bakarrik ageri dira halakoak):
(156) etxe hori erortzera dago
Ber gauza suertatzen da -tzeari + egon perifrasia erabili nahi baldin

bada ere:
(157) ingelesaren ikasteari zeuden askok burutu dute gogoa

18.7. .tzeko(a,ak)
• Bada beste perifrasi bat aditz nagusia leku genitiboan eta izan/egon
aditz laguntzaileak erabiliz sortzen dena. Izan aditzarekin -tzeko + (1
nahiz -tzeko + a.ak izan daiteke. Egon aditzarekin -tzeko + (1 izaten da:
(158) ez da harritzeko pentsamendu hau nagusitzea
(159) harritzeko da noIa handitu den
(160) ikustekoak ziren plaza erdian egin zituzten jokoak
(161) lan hori zuek egitekoa da
(162) Donostiarajoatekoak gara
(163) gure herrian zer gertatuko den ikusteko dago
(164) bazkaltzen hasteko gaude

• Jakina, perifrasi honetan ukan eta eduki aditzak ere agertzen ahal
dira, bigarrenarekin beti mugagabean ageri deIa aditz izenak osaturiko
sintagma:
(165) datorren urtekoa ikusteko duzu
(166) erxeanjostekoak dituzu galtza hauek
(167) autoa saltzeko omen dauka

426

18. Perifrasi multzoak

18.8. ·tzea
• Fonnaren aldetik begiratuta absolutiboan doan aditz izen honek
ukan, eduld eta egin aditzak har ditzake eta baita ba- baieztapen aurrizkia
ere eduld edo ukan aditzen fonna jokatuei loturik.
Horrela, agindu-nahikundea 000 erregua adieraz daiteke, testuinguru
berezi batzuetan:

(168) autoen prezioak gora egin duela eta, lenehago erostea zuen!
Ekintza bat burutu berria denean honelako perifrasi multzoak erabil
daitezke:
(169) Pello? bai, oraintxe irtetea egin du
Ikusten den bezala, aditz izenak artikulua hartzen duo Hala ere,
OOozein sintagmarekin gertatzen den modu berean, ezezko, galde eta
baldintza perpausetan partitiboa ere erabiltzen da:
(170) horrenbeste zaratarekin, izango al da lo egiterik?
(171) ez du hara joaterik izan
(172) frontoian sartzerik baldin bada, han egongo gara
Hauen esanahia garbi dago: partitiboan doan aditz izenak adierazten
duen ekintza 000 egoera burutuezina dela 000 horri buruzko galdera
nahiz baldintza azpimarkatzen dute.
Aditz izenak adierazten duen ekintza burutzeko ahala erakusten du baaurrizkiak ukan eta eduki aditzekin (inpertsonaletan izan eta egon):
(173) zuk esan duzun horren aditzea badut
(174) tan hori biharko bukatzea badaukat
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18.9. -tu(a)z/ -tzen + joan
Bi forma ezberdin ditugu hemen: lehenengoan partlzlplOa
instrumentalean eta bigarrenean aditz izena kasu inesiboan. Ekintzaren
jarraitasuna 000 ekintzaren mailako gehitzea azpimarratzen dute:
(175) bizitzako bideak ikasiz joango dira gazteak
(176) orain arte ikusi gabeko gauzak ikusten goaz
(177) gauzak gero eta garestitzenago omen doaz

18.10. Partizipioarekin osaturikoak
• Perifrasiaren lehenengo elementua -tu partizipioari erantsitako lau
morfema ezberdin ageri zaizkigu: -a(k), -ik, -ta.
Horrela, izenondo bihurturik partizipioa atributo gisa erabilia dago:
(178) zu, lehendik ere, Ameriketan ibilia zara

Aditz iragankorrak ere erabiltzen abal dira horrela, baina orduan
kontuan hartu behar da egitura pasiboa den ala ez. Egitura pasiboetan
izan eta egon 000 antzeko aditzekin egin behar da komunztadura:
(179) etxe hau guk egina da

Egitura pasiboa ez bada, subjektuarekin egin behar du komunztadura
(egitura antipasibo ere esan ohi zaie honelakoei):
(180) herri asko ikusia naiz ni

• Partizipioa partitiboan erabiltzen da adberbio gisan ere, -ik nabiz -ta
markak hartuz:
(181) damuturik zegoen bere alaba ez bidalia
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(182)jakinik zaude gauzak ez dírela hala gertatzen
(183) zain eta zain, bapo aspertuta daude honez gero
(184) hburuak dagoeneko salduta daude
(185) jantziak zintzilika jarrita ditu
• Atributo gisa ere erabiltzen da:
(186) Donostiako hondartza askotan ikusia dut
(187) euskalliburu gehienak irakwriak ditu

18.11 -tzer eta -tzear
Lehen osakina aditz izena dugu: -tzer delako hori, -tzera adlatiboaren
laburdura, batzuen ustez. Batez ere ekialdean da erabilia:
(188) haster naiz oihuz
(189) nahaster dut ene ogia zurearekin
Gertatzeko puntuan egon den, baina gertatu ez den zerbait adierazten
da. Beste perifrasian aditz izenari -ar atzizkia eransten zaio:
(190) gaiso hori hiltzear dago
Aditza aspektu puntukarian erabiltzen da eta esanahia ere aspektu

horrexena da:
(191) gu irten ginenean, elurra hastear zegoen
Badira beste perifrasi batzuk ere hurren / hurran partikulez
osaturikoak:
(192) pelikula hori amaitu hurren da
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Perifrasi multzo hauetako partizipioak adierazten duen ekintza edo
egoera aspektu aldetik: begiraturik burutzear dagoela esan nahi du.
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19. kapitulua:

ADITZ MULTZOKO BESTE OSAGAI BATZUK

19.1. Sarrera
Aditza da, jakina den bezala, aditz multzoaren osagai nagusia eta bera
dugo, gainera, aditz multzoa osatzeko ezin bestekoa den elementu
bakarra. Nahitaezkoa baita batetik, agerian nahiz isilean, eta bera
bakar-bakarrik, beste inolako elementuren laguntzarik gabe, ager
baitaiteke, bestetik.
Aditzak erakusten duen forma izan daiteke, esan den bezala, trinkoa
000 perifrastikoa:
(1) dabil
(2) ibili da

Batzuetan perifrasi multzoak ere aurkitzen ditugu:
(3) ikasten ari da
(4) joan behar du
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Sarri askotan, halaz guztiz, beste osagarri batzuk ere hartzen ditu
aditzak aldamenean, berari estu-estu lotuak eta aditzaren parte direnak:
(5) ez omen du ikusi
Nannalean, elementu hauek adizki trinkoaren 000 laguntzailearen
aurretik jartzen dira (dauden lekuan daudela adizki horiek, lotura estua
daga elementu hauen eta adizkien artean):

(6) ez daki
(7) ba omen datar
(8) ez da ibili
(9) ibili omen da
Bada, hala ere, partikula hauetaka bat aditzari atxikia jartzen dena

(behenafarreraz eta zubereraz):
(10) ibili dea?
(11) badakia?
Elementu hauek ez dira denak balia berekoak eta semantikaren
aldetik bi multzo bereiz daitezke: egia balíoarekin zerikusia dutenak eta
ziurtasun neurriarekin erlazionatzen direnak.
Esate baterako, lehenbiziko sailekoak dira ba eta ez partikulak (egia
baliaa eman nahiz ukatu egiten dutenak eta galde perpausetan egia
baliaaz arduratzen direnak):

(12) badakizu hari
(13) ez dute lagunik
(14) badakizu hari?
(15) ez dute lagunik?
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Bigarren sailean ditugu adierazpen flabarduretan eta galderetan ager
daldzkigukeenak: -a, ahallal, bide, ei, omen eta ote elementuak, denak
adizki jokatuaren aurrean paratzen ditugunak:
(16) ez dea xarmangarri?
(17) bori esan al du?
(18) bori esan ei du
Aipa dezagun hemen al bori gipuzkeraz erabiltzen dela batez ere,
galdera marka soila dela (garai batez galde erretorikoak egiteko oso
zabaldua zen arren). Horrekin batera jarri den ahal borrekin osatzen
dugun perifrasia ez da ahala adierazteko erabiltzen dugunean aztertu
dugun berbera, nahiz bietan ahal erabiltzen den. Obart gaitezen, bestetik,
sail bereko elementuak ezin direla metatu:
(19) *ez dakit etorri ote bide den
Sail desberdinekoak direnean, ordea, ez da oro bar arazorik (aukera
guztiak osatu ezin badira ere):
(20) ba ote da bor lekurik?
(21) badea lekurik?

(22) *etorri al dea Mattin?

(sail bera)

aukera guztiak osatu ezin badira ere,

(23) *00 bide da bor lekua

(sail desb.)

19.2. Baiezpen eta ezezpen ezaugarriak
19.2.1. Ezaugarri nagusiak
• Lebenago esan den moduan, ba- eta ez dira egiabalioarekin
zerikusia duten elementuak. Gainera, argi dago bi elementu bauek direla,
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hain zuzen ere, sail honetan guztian ikusten ari garenen artean gehien
erabiltzen direnak. Adizki joakatuaren aurrean jartzen <lira beti:
(24) ez garajoango
(25) *ez joango gara
Partikula hauen eta aditzaren artean dagoen lotura oso estua da, ezin
baita tartean etenik egin eta, aditz multzoko beste partikulak salbu
(omen, esate baterako) inolako elementurik sartu:
(26) ba (omen) daki
Elementuon zeregina honako hau da: ondoan duten adizkia baieztu
000 ukatu, bai-ezko modalitatea eransten diote perpausari, hau da,
perpausak aditzera ematen duenaren egiabalioa onartu 000 ukatu egiten
dute.
• Ezaugarri bi hauek, sail berekoak badira ere, ez dute erabat jokabide
bera: ezezko perpaus guztiek ez behar dute beti (000 ezin, ezintasuna
adierazi nabí denean), baina baiezkoetan ez da beharrezkoa ba- jartzea:
(27) Mikel, badoa
(28) Mikel, ez doa
(29) Mikel 0 doa
(30) Mikel ez doa
Ondoko hauetan argiago ikusten da bien artean dagoen parekotasuna:
(31) badator

(32) ba omen dator
(33) " etorri da
(34) gaur, " etorri da
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Baiezko partikula honek ez du lekurik zati galderen moldea duten
perpausetan, hots, aditzaz bestelako elementuren bat galdegai dutenean:
(35) Nor doa?: "'Mikel badoa
Bai-ez erako galde perpausetan erabiltzen da ordea ba-, adizki
trinkoari aurretik atxikia. Beste galdegairik izan ez eta adizki trinkoa
perpausaren lehen buman gertatzen denean edota egindako 000 eginkizun
den eten baten ondoan agitzen denean:
(36) badoa Mikel
(37) Mikel, badoa
Ezezkoetan, ordea, beti behar dugo ez jarri. Horrexegatik, hain usu
erabiltzen delako alegia, ez partikula daraman perpaus asko aurkituko
ditugo, sail desberdinetakoak direnak.
• Batzuetan ezezkoa da marlcatu nahi dena:
(38) Badator Mikel? Ez, Mikel ez dator
Beste batzuetan, ezezkoa aurretik emana dugula, indarra beste
elementu batean ezarri nahi izaten dugo:
(39) Nor ez dator? Mikel ez dator
Perpaus hori ukapen baten baieztapena dugo funtsean: "Mikel da ez
datorrena".
Ezezko mota bi horien arteko bereizketa sarri askotan fiabardura
mehe batera mugatzen bada ere, zenbaitetan izaten du galdegaiaren
gorabeheretan eraginik.
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• Esan dezagun, azkeník:, bai eta ez adizlagun 000 perpausordain gisa
ere erabiltzen abal direla (berdin adizki trinkoekin nola perifrastikoekin):
(40) banuen, bai, zuen berri
(41) ez nuen, ez, halakorikjakin
19.2.2. Jokabide sintaktikoa
• Partikula hauen ohizko tokia adizki jokatuaren aurre-aurrekoa den
arren, obar batzuk egin beharrak dira hemen.
Batetik, ekialdeko euskalkietan adizki laguntzailea nagusiaren
aitzinean eman daiteke galdegaia garbiroago bakandu nahi denean,
perpausa beste hurrenkera batean jarriz. Orduan, ezezkoetan ondoko hau
bezalako esaldiak aurkitzen abal dira bakanka:
(42) aitak du partidua ez irabazi
Egitura honetan ez partikula aditz nagusiaren aurrean dago, ík:usten
denez (honek ez ditu inola ere "aitak ez du partidua irabazi" bezalakoak
baztertzen, jakina, nabiz hauen esanahia anbiguoa den, (38) eta (39)
adibideetan ikusi den moduan).
Bestetík, koordinazioan ere bada zehaztapenen bat egin beharra.
Ezezko perpaus batí beste bat koordinatzen zaionean, ez partikulak ez du
eskuarki lekurík: aldatzen:

(43) ez gara iritsi eta ez dugu ezertxo ere ík:usi
Baina ukapen desberdinen batuketa baino areago aukera desberdinen
ukapen bakarra denean, ordea. beste egitura hau erabili ohi da:
(44) ez galdu da (eta) ez galduko ere
(45) ez berak egiten du ez guri egiten uzten digu
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Dena dela, ohart gaitezen koordinazioan bakarrik gertatzen dela hau
eta "*ez egiten du" bezalako perpaus batek testuinguru hauetatik kanpo
ez duela lekurik.
• Oro har, ez partikula adizki laguntzailearen aurrean jartzen da,
laguntzailearen eta nagusiaren artean beste elementuak sartzeko aukera
dugula:
(46) trena ez da iritsi
(47) trena ez da garaiz iritsi
Hala ere, idazle batzuek bestelako hurrenkera hau ere ematen dute,
laguntzailearen eta nagusiaren artean ezertxo ere sartzen ez delarik
orduan:
(48) Tomas ageri ez zen
Hurrenkera hori bera ageri da harridura esaldietan (49),
erlatibozkoetan (50) eta agian pentsa liteke gauza bera suertatzen dela
laguntzailea isilpean altxatzen duten zenbait egituratan (51) ere:
(49) hilda gelditu ez zaigu ba!
(50) iritsi ez den trena
(51) horrek egin ez eta guk egin behar ote dugu?

Ezin partikularekin ere berdin gertatzen da:
(52) ezin dute ikusi
(53) ezin ikusi dute
Aipa dezagun, amaitzeko, ezezkoaren oihartzun gisa 000, baiezkoa
hanpatzeko erabiltzen dugun egitura hau:
(54) ez da etoITÍ!
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(55) bada etorril
Bi partikula hauen eta aditz laguntzaileren artean sar daitezkeen
partikula bakarrak beste saileko modalak dira:
(56) ba al dakizu?

19.2.3. Erabilera
Lehenago esan den moduan ba- partikula perpausean beste
galdegairik ez dagoenean erabiltzen da. Horixe da eskatzen zaion
gutienezko baldintza, nabiz elementu hanen erabilera euskaIkien arabera
aldatzen den. Hortaz, perpausaren baietza azpimarkatzeko orduan,
elementu hori erabiliko dugu:
(57) laguna, hadoa
(58) dirua hemen, hadut
Baiezko horren indarra, hala ere, ez da beti bera, zenbaitetan enfasi
handia jartzen baitu hiztunak bai perpausordaina etenen artean erabiliz:

(59) badakit, bai, non ibili zinen
Beste batzuetan enfasi hori ahulagoa da:
(60) hau handia da
(61) hau handia bada
Hizkera batzuetan aurrekoari galdegaitasuna kentzeko erabiltzen da,
eta ez indarra emateko:
(62) gurekin zerikusia du horrek
(63) gurekin zerikusia hadu horrek
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Askotan, azk:enik markatu gabeko ordenak duen neutraltasunera
inguratzen da ba- horren eragina:
(64) nik hori badakit
Ror ba- partikula erabiliko ez balitz perpausa markatua izango
litzateke, "hori" galdegai bihurtua. Rortaz, joatea du etajoatea badu
esaldiak era esanahi desberdinekoak dira, lehenean bakarrik
azpimarkatzen baita "joate" kontua. Izan aditza, kopula izatetik aditz
betea izatera pasatzen da elementu hau erabiliz:
(65) upel horretan dagoena ardoa da
(66) taberna honetan ardoa bada
Baina beste batzuetan, kopula hutsa ere izan daiteke:
(67) hori ardoa bada, bai, baina txarra
Aldiz, ez partikula erabiltzen denean ukapen garbia egiten da beti eta
ez da hor zalantzarik sortzen interpretazio aldetik:
(68) Lourdes ez da iritsi
Ohart gaitezen azk:enik zenbaitetan baiezkoa hanpatzeko erabiltzen
ditugula ezezko perpausak:
(69) eroak garela esan ez digo bada!

439

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

19.3. Bestelako elementuak
Adítz jokatuaren inguruan kokatzen diren elementuen bigarren saila
osatzen dutenak ziurtasun neurriarekin zerikusia dutenak <lira.

19.3.1. -a atzizkia
• Ekialdean (behenafarreraz eta zubereraz) erabiltzen den atzizki hau
adizki jokatuei eransten zaie bai/ez moldeko galde perpausetan eta
gipuzkeraz erabiltzen den al partikularen testuinguruetan agertzen da.
Perpausak beti du, hizkera guztietan, hizkera doinu markatua eta doinu
horrek ematen dio, hain zuzen ere, galdera kutsua, eta ez -a atzizkiak:
(lO) garaia da?
(71) garaia al da?
(72) garaia dea?

Erantzunean baietza nahiz ezetza eskatzen duenez partikula honek,
galdera horretan ezin da beste zati galderarik egin:
(73) *nor etorri dea?

Batzuetan, elipsia eginez, bestelako hitzekin ere agertzen abal zaigu,
egungo hizkera mugatu batzuetan bakarrik, literaturan ez baitu
tradiziorik:
(74)

- zuk egin omen duzu hori
- nika?

• Esan bezala, atzizki hau ez da bestelako galdekariren bat daramaten
zati galderetan ibiltzen:
(75) *nor dea?
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Ber gauza suertatzen da bere saileko bestelak:o elementuekin ere, ezin
baitira aditz multzo herean metatu:
(76) ha ote <lea honelak:orik?
Atzizki hau galdera zuzenetara bakarrik mugatzen da eta ez da zehar
galderetan erabiltzen:
(77) hemen bizi dea?
(78) *ez dakit hemen bizi dean
Esan dezagun, azkenik, zenbait kasutan, Lafittek bere gramatika
ezagunean dioen moduan, denbora eta baldintzaren kutsua ematen diola
atzizki honek esaldiari.
19.3.2. Aditz multzoko partikula modalak:: ahallal. bide, omen, ei
eta ote
• Partikula hauek ere hiztunaren ziurtasun jarrerarekin dute zerikusia
Askotan flabardura herezia ematen dio hiztunak bere hitz jarioari
partikula modal hauek erabiliz. Horrela, esaten dena besteri entzuna dela
adierazteko, ziurtasun neurria haren gainean utziz, omen eta ei
(bizkaieraz) erabiltzen dira:
(79) Lourdes etxera joan omen da
(80) Lourdes etxera joan ei da
Galderari susmo kutsua eman zaionean ote partikula erabiltzen da

euskaraz (galdera erretorikoetan ere):
(81) Lourdes etxera joan ote da?
Eta desira adierazi nahi baldin bada, herriz, ahal da erabiltzen den
partikula:
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(82) joango ahal da etxera!
Partikula modalak direla diogun arren, argi dago euskaraz ez dela
modaltasuna partikula hauen bitartez bakarrik adierazten. Ror daude
adizkiak ere (daldateke adizkien arteko desberdintasuna ere horretan datza,
esan denez). Baina argi dago aipaturiko partikulek sail bat osatzen
dutela.
FormaIki hauen parekotzat jo litezke agian nahi uJean, gura uJean eta
horrelako aditz modalak ere:
(83) ogia ekarri omen du
(84) ogia ekarri nahi du
Baina argi dago ez dela hala. Rurrengo adibideetan ikusten den
bezala, aditz modalek adizki nagusiaren tokia hartzen dute beti. Rorixe
da, esaterako, partikula modalen eta aditz modalen arteko desberdintasun

bat
(85) ez omen du ogia ekarri
(86) ez du ogia ekarri nahi
Aspektuaren marka jartzen denean ere aditz modalek zuzenean har
dezakete marka hau: ekarri nahiko du, baina ez partikulek (*ekarri
omengo du), hauek, azken batean, laguntzailearekin doazelako. Ahal
hitza bereiz jarri behar da hemen, zeren aditz modala eta partikula modala
izan baitaiteke:
(87) joaten ahal naiz
(88) joango ahal zara!
Bestetik, esan beharra da ohi partikulak ere izan dezakeela partikula
modalen antza, ekialdean bederen:
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(89) urte guziez egin ohi dute bilera handi bat
Partikula honek ohizkotasuna adierazten du, eta mendebalean
partizipioarekin erabiltzen den arren, ekialdean -tzen formarekin
erabiltzen da, bietan esanahi bakarra duela, ohizkotasunaren modalitatea
alegia:
(90) eto"i ohi da
(91) etortzen ohi da

Adizki trinkoekin ere erabiltzen da ekialdean eta mendebalean:
(92) ohi dauka (= edukitzen ohi du)

Honekin sarritan elipsi handi sarnarrak egiten ditu hiztunak:
(93) ohi baino beranduago etorri da
(94) urtero ohi dugun bezala egingo dugo aurten ere

Ez da esan edo eta ere partikulak ez direla aditz multzoko partikulak:
lokailuak (diskurtso mailako loturan erabiltzen diren partikulak) eta
juntagailuak (perpausak elkarren artean lotzeko) aztertzean azalduko da
partikula hauen zeregina. Berri, hurren eta halakoak ere, adizki
nagusiaren eta laguntzailearen artean kokatzen diren arren, ez dira
partikula modalak, partizipio elkartuak sortzeko erabiltzen ditugon
elementuak baizik.
Erlatibozko ezezkoetan "inoiz ikusi ohi ez dena" aurkitzen da
literaturan, baina horren ondoan "inoiz ikusi ez omen dena". Biak batera
ageri direnean, berriz, honela: "honelako zabarkeriak gertatu ohi omen

dira".
• Partikula modal hauen eta aditz laguntzailearen artean dagoen lotora
oso estua da: fonetika aldetik, elementu bat bakarra osatzen dute, esate
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baterako. Gainera, galdegaia eta laguntzailearen artean ere agertzen ahal

<lira:
(95) Mikel omen dabil
Galdegaia baiezkotasuna 000 ezezkotasuna denean ere:
(96) ez omen dabil

Kasu jakin batzuetan omen eta ote ohizko bidetik saihesten dira:
(97) hemen ez dugulakoz omen deus ikustekorik gehiago
Gainera, partiku1a horiek berak adizkirik: gabe ere eman daitezke:
(98) hori legea ote guretzat?
Esan dezagun, azkenik, partikula hauen erabilerak zenbait muga
dituela. Hasteko, ezin dira bat baino gehiago aditz multzo berean
metatu:
(99) *Mikel etorri ote al da?
Bestetik, bait hitzak ziurtasun osoa adierazten duenez, ezin du bere
aldamenean galdera ezaugarri diren al nahiz ote onartu:
(100) *hau nigarrez hasi ote baita?
Partiku1a modalek ez dute lekurik OOozein perpaus mendekotan:
(101) *horrela omen eginik

Al galdera ezaugarria ez da zehar esaldietan erabiltzen, baina bai,
ordea, benetako zehar galderetan:
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(102) *ez dakitjoan al den
(103) joango al den galdegin diote

Ote partikularekin, hala ere, ez da halakorilc gertatzen:
(104) ez dakitjoango ote den
(105) joango ote den galdegin diote
• AzteI1zen ari garen partikula hauen arteko bereizketa egíteko orduan
írízpíde sintaktikoa erabílí dugu, eta honekín batera modaltasunarekin
zerilcusia duen írízpidea ere. Alegia, partíkula hauetako bakoitzak halako
flabardura bat ematen dio perpausari. 1kus ditzagun flabardura hauetako
batzuk:

- al partikula galdera ezaugarria da, itauna markatzen duen hítza
(itauna erretorilcoa izan daitekeelarik):
(106) ez al dizut esan isilik egoteko?
(107) hasi al dajokoa?

- Ahal partikulak desíra (108) adierazten du eta batzuetan, nolakoa
den testuíngurua, ziurtasuna ere (109):
(l08) hurrengo batean suerte hobea izango ahal duzu!
(109) "etorri ahal haíz, seme!", esan zion amak Perurí etxeko atarían
ikusi zuenean
Reste batzuetan denbora adierazteko erabiltzen da:
(110) ez ahal zen eskolara iritsi, k1aseak hasi zíren
Honetan "eskolara iritsi bezaín !aster" adierazten duo
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- Bide partikula ez da hain usu erabiltzen: "dirudienez" 000 halako
zerbait esan nahi du, ondoko esaldi honetan bezala:
(111) urtero etortzen bide dira garai berean

- Omen eta ei partikulek adierazten duten modaltasunak bi aurpegi
erakusten dizkigu: hiztunak esaten duena besteri entzuna dela eta esaten
duen horren egiatasunaz ez dagoela batere ziur:
(112) hala gertatu omen zen
(113) kaltegarria omen da gauzak horrela egitea
Ohart gaitezen adiera bera gordez beste hitz kategoria batzuetara ere
igaro dela:
(114) jendearen omenean dabil
(115) beti omenka ibili behar da ha1akoetan

- Ote partikulak zalantza kutsua ekartzen dio galde perpausari (ez du
berak markatzen galdera, galderari zalantza kutsua ematen baizik):
(116) nor ote da hango andre hura?
(117) nik duda handiak ditut hori hala ote den
Partikula hau daramaten galderek ez dute hizketa lagunagandik
inolako erantzunik eskatzen eta gainera, askotan, besteak erantzun ezin
duelakoa azpimarratu nahi dute hain zuzen ere, ondoko adibideotan ongi
aski ikus daitekeen moduan:
(118) zenbat bertso jarri ditu Basarrik?
(119) zenbat bertso jarri ote ditu Basarrik?
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20. kapitulua:

ADBERBIO SINTAGMA: ADITZONDOAK

20.1 Sarrera: aditzondoak eta adizlagunak
• Adjektiboen artean egindako bereizketa hartzen badugu kontuan
(izenondoak, hizkirik gabekoak alegia: handi. garbi, e.a., eta
izenlagunak, hizkien laguntza behar dutenak alegia: etxeko, zure, e.a.),
adberbioen artean ere halako zerbait egin daitekeela ohartuko gara. Hala,
adberbioak ere hizkidunak eta hizkigabeak izan daitezke. Lehenbizikoak
adizlagun deituko ditugu eta bigarrenak aditzondo. Horrela, mailuaz,
zurekin, e.a. adizlagunak dira (eta hauekin batera posposizioen bidez
osaturikoak ere: txostenari buruz, mendian barna. e.a.), llta gaur, bihar
eta horiek bezalakoak aditzondoak.
Ikusten denez, aditzondoak zuzen-zuzenean aurkitzen dira hiztegietan,
baina adizlagunek aparteko morfema baten laguntza behar dute. Egia da,
hala ere, batzuetan izen sintagma absolutiboak adizlagunak direla, nabiz
ez duten kasu markarik hartzen: "hiru egun egon ziren hondartzan"
perpauseko hiru egun horrek adizlagunaren funtzioa egiten du hor, hiru
egunez sintagmaren esanabia bereganatuz. Gauza bera "zaude pixka
bateean)" bezalako esaldietan ere.
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Bestetik, berez aditzondo diren hitzek ere kasu markak har ditzakete
zenbaitetan, adizlagunen funtzioa beteaz horrela: gaurtik. bihartik. e.a.
Kontura gaitezen, dena dela, izen sintagma arruntek ez bezala,
aditzondoen kasuan kasu marka hartu aurretik ere adberbio funtzioa
dutela eta har ditzaketen kasu markak ere aski mugatuak direla:
*gaurrekin, esate baterako, ez da esaten aha!.
• Adberbioaren zeregina, norrnalean, nahiko bazterrekoa da
perpausean, eta adberbioa bereiz utziz gero ere, ez da perpausaren funtsa

aldatzen:
(1) otsoa ikusi genuen (iaz)
Kasu batzuetan, hala ere, adberbioak aditzaren eskemari berez
dagokion osagarria dirudi eta ez albotik edo bazterretik erantsitako
gehigarria:
(2) etxetik etorri ginen
Ikusi aditzak ez du alboan iaz edo halak:o adberbio baten laguntzarik
behar, baina etorri aditzaren kasuan badirudi betiere nonbaitetik etorri
behar dugula.

• Zenbait aditzondo izenondoaren edo beste adberbio baten
modifIkatzaile izan daitezkeela esan ohí da, nahiz zeregin hau aditzondo
gutxi batzuek egin dezaketen:
(3) oso ongi egiten du txineraz
(4) biziki ederra da etxe hori

(5) eraba! apurtua utzi du

Adberbio hauek maila adberbioak direla esaten dugu,
adjektibo-adberbioen maila adierazteko erabiltzen ditugunak alegia.
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• Adberbioek badute beste berezitasun bat ere aipatu behar dena:
posposizioa, juntagailua eta interjekzioa bezala, adberbioak ere
aldagaitzak dira, nahiz egia den aditzondo batzuek kasu marka bat edo
beste har dezaketela, lehenago esan den moduan (hori dela eta,
gramatikari batzuek ez dute onartu euskal adberbioa aldagaitza denik).
Hala ere, adberbioek oro har ez dute determinatzailerik hartzen (non eta
ez dicen adizIagun ihartuak), ez eta, ondorioz, numerorik ere: *atzoa,
*atzoak, *ederkia, *ederkiak, e.a. Nominalizatzen direnean bai, ordea,
artikulua eta numeroa ere hartzen ahal dituzte, baina orduan izen
sintagmaren funtzio arruntarekin ageri dica: geroa, aurtengoak, e.a.
Nominalizatu ondoren, bistan denez, bestelako izen sintagmak agertzen
dicen toki becetan ikusiko ditugu eta ez adberbioen lekuetan.
Nominalizazioa burutzeko, bi bide dituzte aditzondoek, nolakoak
dicen: aldaketa formalik gabeko bidea (hor-hemen guztiak, gero hartara
laster egin zuen, e.a) eta -ko marka hartzea
Aditzondoek -ko marka har dezakete, izenlagun bihurtuz horrela:
gaurko lanak, honelako lagunak, e.a., elipsiaren bidez izena ere isil
daitekeelarik: halakoak. Zernahi gisaz, nolakoak dicen aditzondoak, bide
bat nahiz bestea aukeratzen dute. Esaterako, aditzondo batzuek
nahitaezkoa dute atzizkia hartzea: *horrela hori, horrelako hori. Beste
batzuek, berriz, alderantziz jokatzen dute: *ongiko, esaterako, ez da
esaten.
• Aditzondoek kasu marIca batzuk bakarrik har ditzakete, esan bezala:
-tik, -ra, -ko, -rako, -raino, -rantz eta -danik. Eta hauek lekudenborazkoen saileko aditzondoei erants dakizkieke, eta ez denak eta kasu
guztietan: *iazraino (iaz arte adierazteko) ez da zuzena, adibidez.
Inesiboaren -n eta instrumentalaren -z atzizkiak zenbait aditzondotan
fosildurik antzell1an daitezke: hemen, aurten, inoiz, halaz, e.a.
• Aditzondo batzuek, izenondo gehienek bezala, gradu markak ere
onartzen dituzte: beranduegi, beranduago, ederkiago, e.a. Zenbaitek,
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ordea, marIca batzuk onartzen dituzte eta beste batzuk ez: honantzago,
*honantzaen, e.a. Badira markarik onartzen ez dutenak ere: *atzoen,
*hone/aegi, e.a.
Azkenik, aditzondo batzuek atzizki indartzaileak har ditzakete:
halaxe, oraintsu. berandusko, e.a
20.2. Aditzondoen sailkapen formala
• Aditzondoek ez dute denek itxura bera erakusten. Batzuk osagai
bakarrekoak dira, trinkoak. Beste batzuk, ostera, eratorriak edo
konposatuak.

- Aditzondo bakunak dira osagai bakarrekoak direnak, deribazio
gabekoak alegia: beti, aspa/di, gero, e.a.
- Aditzondo eratorriak dira lexema (izenki absolutibo nabiz
deklinatua, aditza, beste aditzondoa, e.a.) eta alzizki baten bidez sortuak
direnak: gizonki, ederki. harrika. a/dizka. astiro. berriro. ederto. txarto,
isi/ik. onik, zutik, ho"e/a. beste/a. e.a.
Denen artean, -ki atzizkia da emankorrena eta aditzondo berriei bidea
behin eta berriz ematen diena, itsuan. ezkutuan. norma/ean eta halakoen
ordez itsuki, ezkutuki, norma/ki eta horrelakoak zabaltzen ari direlarik.

- Aditzondo konposatuak sortu izan dira galdekariei zenbait lexema
erantsiz (edonor. edonoiz eta hauen tankerako izenordainak sortzen
baitira, berdin aditzondoak ere): edonon. edonoiz, edono/a. nonbait,
noizbait. no/abait, non nam, noiz nam. no/a nam. inon. inoiz. ino/a.
Aditzondo konposatu gehiago ere aurkitzen ahaI da: herenegun, behia/a,
e.a. Bide hauek guztiak iharturik daude, bistan denez.
- Beste multzo batekoak dira aditzondo gisa erabi/tzen diren beste/ako
mtzak. Zenbaitetan, izenkiak gertatzen dira adberbio gisa lexikalizatuak.
Halako hitzen artean hiru sail nagusi bereizten abal <lira:
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1) Adberbializazioa erabat burutu duten hitzak: aurten. noiz. hemen,
e.a. Sail berekoak dira hondarkia garbia izan arren, erabileraren erabileraz
harturiko esanahi bereziagatik edo, hiztunak hitz berrltzat jotzen
dituenak: orduan. gainera. berriz. e.a. Ez dago argi, hauen artean, nola
egin sailkapena: zergatik da aditzondo berriz hitza? Zer da gogotik?
Aditzondoa da ala gogo sarrerapean sartu behar den adizlaguna?

2) Azken horiek bezalakoak (gogotik) aditzondo ez badira ere,
aditzondo izateko bidean daudela esan daiteke. Sail berekoak dira ondoan.
ostean. gustora. agerian. oinez. alderantziz. artez. aurrera. e.a. Inesiboa
eta instrumentala dira honetara hobekien egokitzen diren kasu markak.
3) Hirugarren sailekoak dira, kasu marka eta guzti, izenki batean
oinarritzen direnak: mendiz.lagunarekin. mendi ederrera, e.a.
• Badira beste adberbializatze moduak ere. Zenbaitetan izenondo bat

izan daiteke aditzondoa, nolakoa den erabilera:
(6) argi mintzatu zaigu
(7) gogor ari da
(8) ZO"otz jokatu beharra zuen
Aditzondoak sortzeko bidea ematen dute, besteak beste, ondoko
adibideok: alfer (bizi). apal (etorri). argi (mintzatu). arin (ibili), bikain

ljokatu), eroso (ibili), erraz (egin),jator ljokatu), makur (atera), zintzo
(ibili), e.a
Zenbatzaileak ere, sarritan, aditzondoen funtzioarekin ageri dira:

(9) aunitz halio du auto horrek
(10) ez naiz batere harritzen
Beste batzuetan aditzondo gisa erabiltzen den izenkia forma
absolutiboan, mugatzaile eta guzti, agertzen zaigu:
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(11) zabal-zabala erori:ren
(12) doi-doia aurkitu zuten
• Aipatu behar dira, azkenik, hitz konposatua osatzen ez duten eta
adberbio gisa erabiltzen diren hitz multzoak. Hauen artean bOOira esaera
tinkoak eta itxiak: gutxi gora-behera, guti goiti-beheiti. noizik behin,
behinik behin, batez ere, Iehenbailehen, e.a. (bide batez, idazkera
normalizatua ez dutenak dira hauetako asko: Iehen-bait-Iehen,
lehenbaiIehen. batik bat, batipat,).
Beste batzuk, ostera, irekiak dira, esaeraren osagarri bat aldagarria
dutelako. Hori gertatzen da zenbatzaile eta bider erabiltzen ditugunean:
zenbat bider. bi bider, hamaika bider, e.a. Ber gauza genitiboa eta kasa
hitzak osatzen dituzten itzuliak: nire kasa, zure /casa, e.a.
• Formaren aldetik, esan beharra da aditzondo hauek bikoizturik
ematen direnean, indargarri gisan, marratxoarekin loturik idaztea
gomendatzen duela Euskaltzaindiak: Iabur-Iabur (aza/du), adi-adi (egon),
eme-eme (gidatu), ozta-ozta (entzun); alfer-alferrik (saiatu), gaztegazterik (hil). zabal-zabalik (utzi), doi-doia ljasan), gaur-gaurkoz, zuzenzuzenean, azken-azkenean, bete-betean, bihotz-bihotzetik, hasierahasieratik, zin-zinez, gain-gainera; gehien-gehiena(k); asper-asper egin,
dagoen-dagoen(ean), e.a.
Berdin-berdin ondoko bikoiztapen hauekin ere: apurka-apurka.
tarteka-tarteka. banaka-banaka; Iaunaka-Iaunaka; a/dian-aIdian, ezarianezarian; egunero-egunero; astero-astero; emeki-emeki, polito-polito,
astiro-astiro, e.a.
Gauza bera barra-barra, plisti-plasta eta zehatz-mehatz moduko
aditzondoekin, nahiz eta hauetan salbuespen batzuk ere bOOiren: bar-bor,
kili-kili, mara-mara, pil-pil, txin-txin, txio-txio(ka); binbi-banba,
dinbili-danbala. hinki-hanka, kili-kolo, tirriki-tarraka, zirti-zarta; auzimauzi. duda-muda. erran-merran, handi-mandi, nahas-mahas, tarteka-marteka, e.a.
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Aldiz, jardun elkarteak bereiz nahiz marrarekin idatziko dira: ate joka
000 ate-joka, alzo zabalka 000 aIzo-zabalka, e"osario esaka 000 e"osarioesaka. kontu kontari 000 kontu-kontari, e.a

20.3. Aditzondoen sailkapen semantikoa
20.3.1. Sarrera
• Aditzondoek bar dezaketen forma zehatz horretaz aparte, duten OOuki
semantikoa kontuan harturik ere egin daitezke sailkapenak. Horrela,
aditzondo batzuek noiz eta non gertatzen den ekintza seinalatzen dute,
ftabardura hori ezarriz perpausean:
(13) giltzak galdu zaizkit hemen
(14) autoa erosi nuen atzo
Aditzondo hauek aposizio bat eraman dezakete aldamenean:
(15) giltzak galdu ditu hor goian
• Beste aditzondo batzuek halako nozio bat eransten diote peI]Jausari
modua eta maila adieraziz:
(16) Denak ongi iritsi ziren
(17) Mikel benetan mintzatu zen
(18) hizIari hori oso OOerki mintzatu zen
Moduzko aditzondo hori aditzarekin batean dago kasu anitzetan (000
beste aditzondo baten maila zehaztuz), adibide horietan ikusten denez.
Hala ere, beste kasu batzuetan lotura estu hori galdurik, esalditik
kanpora bezala gertatzen dira:
(19) zoritxarrez,langabezia handituz doa
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Azkenik, hiztunak esaldiak dioenari buruz duen jarrera adierazten
duten aditzondoak ere baditugo. Iritzizko aditzondoak dira hauek:
(20) beharbada, biliar etorriko dira
(21) nonbait, bost negar egiteko jaio ginen
• Sailkapen hirukoitz hori ez da egin daitekeen sailkapen bakarra,
bestelako irizpideak kontuan hartuz sailkapen desberdinak egin
baitaitezke: galdekariak (non. noiz. nola), erakusleak (hemen. honela,
hain) eta zehaztugabeak (edonon. nolabait. noiz nahz), esate baterako.
Aurkezpen honetan lehenbiziko aukera hartuko dugu, bertan
azpimarratuz aditzondo galdekariak, erakusleak eta zehaztugabeak.
20.3.2. Denbora aditzondoak
• Denbora aditzondoen arteko oinarrizko galdekaria noiz hitza dugo.
Kasu markez baliatuz, honekin batera ageri dira besteak ere: noiztik.

noiz arte. noizko. e.a
Galdera horri erantzuteko baliabide bat baino gehiago aukeratzen du
hiztunak: zehaztugabe konposatuak (edonoiz, noiz nahi, noizbait. inoiz);
bestelakoak (agudo. antzina. ardura. arin. aspaldi, aurtemein. atzo,

atzera. aurki, bart. behin. berandu. berriki. berriro, dagoeneko, egun,
beti. bihar. egundaino. etzi. gaur. egun. iaz. ja, jadanik. laster. lehen,
maiz. orain. oraino. orduan. ostera. sarrio e.a)
Zerrenda horretako aditzondoak (eta ez daude guztiak hemen) ez dira
denak euskalki eta toki guztietan erabiltzen. Batzuetan, gainera,
aditzondo berak bi esanahi desberdin izan ditzake, euskalkia zein den:
sarri aditzondoarekin gertatzen da hori, maiz 000 aurki esan nahi baitu.

Behin-etik behin edo behin. noizean behin eta halakoak sortzen dira.
Berri hitzean oinarritzen dira berriki. berriro eta berriz. Lehen hitzaren
inguruan sortzen dira lehenago. lehenik, lehenbizi. lehenbizian. lehengo
batean, lehenik, e.a. Orain aditzondotik eratorriak dira orainago.
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oraindino, oraino, oraindik eta orain aldian. Egun aditzondotik: egunero,
egunetik egunera, egundo, egundaino, (ezezko perpausetan embilia) e.a
Aditzondo hauek noiz galdekariak hartzen dituen kasu markak eta
¡x>sposizioak bar ditzakete: geroko, betiko, betitik, gero arte, gaurdaino,
betidanik, e.a Batzuetan badirudi kasu marka horrek ez diola esanahi
berririk gaineratzen oinarrizko aditzondoari: sarri(tan), sekula(n),
aspaJdi(an), berehaJa(koan), e.a.
Ohart gaitezen aditzondoen deklinabidean ez direla betetzen izenkien
jokoan agintzen duten arauak: horrela, egun izenetik: eguneko eta
egunetik sortzen dim. Baina egun aditzondoa baldin bada egungo,
egundik egin behar da. Gaur aditzondotik gaurtik sortzen da, ez
*gaurretik. Halaber, behin-etik: behingo egiten da, ez *behineko (hor
dugu, hala ere, behin-behineko forma, sakonean izena duela erakusten
diguna, nahiz izen hori absolutiboan erabiltzen ez den). Aldiz, astelehen
izena denez, ez dugu *astelehendik egiten (aditzondoak egingo lukeen
moduan), baizik astelehenetik. Batzuetan bietam ere egiten da, mugak
non daudekeen garbi ez dagoela: herenegundik, herenegunetik. Berdin
beste hauekin ere: hurbildik eta urrundik erabiltzen dira gehienetan,
baina hurbiletik eta urrunetik ere entzuten dim. Ror ditugu, bestela ere,
biga"engo, big~eneko eta halakoak ere.
Aditzondo hauetako batzuek atzizki indargarriak eta adieffizkorrak har
ditzakete: berehalaxe, orduantxe. oraindixek. oraintxe. e.a Eta grndu
markak edo maila adberbioak ere: berandJUma, beranduenik, beranduago,
oso berandu. e.a
• Badim aditzondo gisa aski fmkatuak ageri diren denbom adizlagun
zenbait Hauek kasu marka bebar dute,jakina: artean, bitartean, askotan,
azkenean, tenorez, e.a. Halaber, sail honetan sartu beharko lirateke
¡x>sposizio batzuk ere: honezkero. horrezkero, e.a. Bide batez, esan
dezagun hemen honezkero eta dagoeneko ez direla baliokideak
(lehenbizikoak suposizio bat ematen du aditzera eta bigarrenak, aldiz,
ziurtasuna).
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Denbora aditzondo zenbait atzizki bidez eratorriak dira: igandeka.
urteka. igandero eta horiek bezalakoak alegia. Esaera adberbialak ere
erabiltzen dira denbora adierazteko: galdekarian oinarrituak: (noiztik nora.
noiztik hona); bestelakoak (hemendik goiti, hemendik aurrera,
bat-batean, lehenbailehen, noiz edo noiz. urtez urte); behin osagaia
dutenak (noizik behin, noizean behin, lantzean behin, astean behin,
behin ere); zenbatzailea eta bider hitzaz baliatuz sortuak (zenbat bider,
hainbat bider. hamaika bider) eta gero eta ...-ago egitura erakusten
dutenak (gero eta beranduago, gero eta laste"ago).
• Denbora aditzondoen ezaugarria da sarritan beste adizlagun bat
eramatea aposizioan, dela aditzondoak zabalegi utzi duen denbora gunea
mugatzeko (22), dela aurreko aditzondoa indartzeko (23):
(22) bihar goizean
(23) orduan bertan (orduan berean)
20.3.3. Leku aditzondoak
Leku aditzondo galdekaria non da, bistan denez. Gero, kasu marka
erantsirik beste hainbat sortzen abal dira: nondik. nora, noraino, norako,
nongo, e.a. Eta galdera horiei erantzuten dieten aditzondo erabilienak
honako hauek dira:
• erakusleak: hemen. hor. han eta kasu marka erantsiz sortzen diren
gainerakoak, batzuetan arruntak (hemendik. hortik. handik, hona,
honantz e.a.), eta beste batzuetan indartuak -xe atzizkiarekin nabiz beraurrizkiarekin (hementxe, hemendixek, berton, bertan, bertatik, e.a.).
• zehaztugabe konposatuak: edonon. nonnahi, nongura, inondik.
edonondik. nonbaitetik, e.a. Baiezko ez diren perpausetan inon, inondik.
inora eta horrelakoak ditugu. Hauek guztiak sarritan ere partikularekin
doaz: noranahi ere, inondik ere, e.a
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• bestelakoak: a/de, gertu, hurbil, urrun. Hauetako batzuk izenondo
dira aditzondo bihurtuak (/eku hurbila, hurbi{), maiz deklinatuak ageri
direnak: u"utira, gertutik, e.a. Lehen esan den bezala, hemen ere biak
ageri <lira: hurbiletik eta hurbi/dik edo urrunetik eta urrundik.
• aditzondo bilakatu diren adizlagunak: a""era. gora, behean, goian,
goiti, kanpora, e.a.
20.3.4. Modu aditzondoak
• Modu aditzondoen galdekaria no/a da (bizkaieraz ze/an) eta ez du
deklinabide atzizkirik hartzen: no/az eta ze1anik bezalakoak forma
soiltzat jo behar dira, kasu marka hori gehigarri hutsa baitute, esanahi
berezirik ematen ez diena. Galdekari honek bere moduzko esanahiaz
bestelakoak ere agertzen ditu. Horrela zergatik adierazteko ere balio
dezake, testuinguru batzuetan (24) eta (25) parekoak izan daitezkeelarik
(halakoetan no/atan ere ageri da, balio erretoriko 000 enfatikoarekin):
(24) no/a(tan) egin duzu hori?
(25) zergatik egin duzu hori?

Beste batzuetan baieztapen 000 ezeztapen indartsua gordetzen duen
itaun erretorikoa egiteko erabiltzen da:
(26) nola egingo dugu, bada, hori?
(27) nola ez dugu egingo, bada, hori?
Konpletiboetan ere erabiltzen da:
(28) esan rieten bidean nola ezagutu zuten Jesus ogia ebakitzean
Aipa dezagun galdetzaile honetatik sortzen dela no/ako izenlagun
galdekaria batetik, eta esaera adberbialetan erabiltzen dela, bestetik:
no/akoa, no/a den, no/a ha/a, e.a
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• Goiko galderei erantzun diezaieketen aditzondoak honaIcook dira:
- zehaztugabe konposatuak (edonola. nolabait. nolanahi. inola. e.a.).

lnoia, esate baterako, berez baiezko ez diren perpausetan erabiltzen da,
zenbaitetan ukapen indartua adierazten duela. Nolanahi aditzondoak
esanahi zehaztugabea izan dezake (edozein modutan), batzuetan perpaus
kontzesiboei bide emateko erabiltzen dela: nolanahi ere. Nolabait
aditzondoak (eta dituen aldaerak: nolazpait. nolarebait) "ahaI den bezaIa",
"modu batera 000 bestera" adieraz dezake (28). Baina aldi berean gaizki
edoeskas hitzen esanahia hartzen ahal du (29). Esaldiaren indarra
leuntzeko ere erabil daiteke (30):
(29) nolabait egingo dugu hori
(30) dena segiduan gastatzen dutenaIc dira nolabait samar bizi direnaIc
(31) horixe da, nolabait, esan nahi duena
- erakusleak: honela. horrela. hala. honelaxe, halaxe. horrelatsu.
halatsu, e.a Sarritan ere partikula hartzen dute, perpaus kontzesiboak
sorraraziz: hala ere.
- aditzondo atzizkiren batez eratorriak. Hau da aditzondo sailik
ugariena eta emankorrena. Sail honetan sartzen dira <-ki> atzizkia
hartzen dutenak: ederld. gaizki. poliki. osold. e.a., gradu markak ere
hartzeko gai direnak gainera: polikiago. garbikien. e.a. Honela sortzen
ditugu etengabe aditzondo berriak eta hain erabilera zabalekoa denez
gero, sarritan berez modua adierazten duten adizlagunei ere eransten zaie:
egiaz(ld) mintzo. larri(ld) zauritu. e.a. Aditz erroak ere eramaten ahal du
atzizki hau: ibilki. izaki, e.a. Bigarren atzizkia <-to> dugu: ederto.
txarto. polito, e.a., aditzondo hauek ere graduak onar ditzaketelarik:
ondoegi. txartoago, e.a. Beste atzizki bat <-ro> da: argiro. berriro.
astiro. e.a Batzuetan, lehendik ere -to 000 -Id daramaten aditzondoei
lotzen ahal zaie: egoldro. emekiro. maitekiro. Aipatu beharra da <-ka>
atzizkia ere: apurka. harrika, bakarka, omenka. gutxika, e.a., ikusten
denez kategoria askotako hitzei erants dakiekeena. Alferrik, bakarrik.
biluzik. hutsik eta halako hitzetan ageri den atzizkia <-ik> da, batzuetan
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partizipioei ere eransten zaien hura bera: ikusirik. egonik. Partizipioek
<-ta> ere hartzen dute, esaera adberbialak sortuz horrela: ikusita, esanda.
Horrela sorturiko aditzondoak trukagarriak dira zenbaitetan (ongi.
ondo, ederki. ederto), baina hori ez da beti gertatzen (bizirik. biziki).
- izenondo asko, testuinguru jakin batzuetan, aditzondo gisa
erabiltzen ditu hiztunak: aise. arin. biz/cor. llotore, erraz. e.a. Baina
hauetako batzuk, kasu marica eta guzti, aditzondo gisa fmkaturik daudela
esan daiteke: instrumentalean (berriz, oinez. zinez), inesiboan (aidean.
aukeran, benetan), adlatibüan (gogara. erara, gora) eta ablatiboan ere
(gogotik). Aditzondo hauek aditzarl lotuak nahiz perpausetik kanpo

agertzen ahal dira:
(32) itxuraz egin duzu hori
(33) itxuraz, hemen ez da inor ere bizi
- badira, azkenik, berez modu aditzondo diren hitz bakunak, edota
bestelako atzizkiren batez sortuak: ados (egon), blai (egin). belauniko
ljarri), kili-kolo (egon). e.a. Bizirik daude "izena + [aditzoina + ka]"
moduko jardun eIkarteak: ate joka, aho zabalka. e.a. Halaber, hots
uztarduraz osaturiko eIkarte asko aditzondoak dira: firijara. tirri-tarra.
plisti-plasta, e.a.
• Moduzko esaera adberbialak ugarlak dira: bada ezpada, hala-hola,
orobat. nora-ezean. edozein moduz, e.a. Batzuetan hitzak errepikatuz
sortzen dira esaera adberbialak: poliki-poliki. itsu-itsuan, isilka-misilka.
zirt ello zart, e.a
20.3.5. Maila aditzondoak eta zenbatekoak
• Maila aditzondoak ditugu izenondo, aditzondo eta aditzaren maila
000 intentsitate neurría adierazteko erabiltzen direnak:

(34) oso berria ere ez zen
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(35) oso gustora ibili ginen
Maila aditzondoen artean sartzen <lira oso, biziki, arras, txit, arrunt,
izugarri eta horiek bezalakoak. Erdi ere batzuetan maila adberbioa izan
daiteke:
(36) erdi hilik dago

Izenondoaren maila adierazteko erabiltzen dira testuinguru jakinetan
ondo, aslw, nahilw, as/d,jrango, sobera eta beste batzuk:

(37) aski ona zen mutil hura, bada
Adintzoaren aurrean ematea ere aski arrunta gertatzen da:

(38) oso berandu ere ez gabiltza
Asko eta aski, gainera, aditzondo gisa ere erabiltzen dira, dela
bakarrik (adberbio sintagma osatuz), dela determinatzailearen papera
hartuz (itxuraz izen baten determinatzaile, baina zinez adberbioaren
funtzioan dagoen sintagmaren determinatzai1e gisa):
(39) asko luzatu zen
(40) ordu aslw luzatu zen
Aipatzekoa da hemen, agian, aise aditzondoaren kontua. Aditzondo
hau modu aditzondo hutsa da zenbaitetan, besteen pare-parekoa:
(41) ) Athletic-ek hamarretan irabazi du partidua
(42) Atheltic-ek aise irabazi du partidua
Beste batzuetan maila adberbioa da, baina aditzondoekin erabiltzen
dena, betiere aditzondo hauek -ago edo -egi atzizkietako bat baldin
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badaramate. Kasu hauetan askoz ere eta lar 000 sobera itzulien esanahia
du:
(43) N. York askoz ere handiagoa da
(44)) N. York aise handiagoa da
(45)) N. York sobera handia da
(46)) N. York aise handiegia da
Esan dezagun, azkenik, aise aditzondoak berak ere har ditzakeela
gradu atzizkiak:

(47) aiseago eginen duzu honela
(48) aisegi esaten ditu horrek gauzak
• Baditugu, asko ez diren arren, zenbatekoari loturiko bestelako
aditzondoak ere. Horrela, ia (gehienetan errepikaturik ematen dena: ia-ia),
kasik. abantzu, e.a. Doi eta ozta errepikaturik erabiltzen dira denbora,
modua eta zenbatekoa adierazteko:

(49) ozta-ozta egin zuen
(50) hala ere, doi-doia aurkitu zuten
20.3.6. Iritzi adberbioak
Multzo honetan sailkatzen dira perpausetik nolabait kanpora
gertatzen diren eta hari buruzko hiztunaren iritzia 000 jarrera adierazten
duten aditzondoak, ondoko perpausetan ikusten den moduan:
(51) txarra zen, nonbait
(52) agian joango da
Horrelakoak dira menturaz. itxuraz. iduriz, agian, apika. ausaz eta
beste batzuk. Esaera adberbial batzuk ere bereizten ahal dira hauen
artean: beharbada, dudarik gabe. agidanean, e.a. Eta sail honetakoak dira,
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noski. hain zuzen. jakina eta beste batzuk. Hala ere, hauetako zenbait
(omen. oteo behintzat. e.a.) beste sail batzuetan aztertu <lira edo aztertuko
dira: batzuk lokailuak dira (behintzat, esaterako), beste batzuk aditz
multzoko elementuak (omen. ote), e.a. Bakoitza bere tokian aztertuko

da.
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21. kapitulua:
ADBERBIOA SINTAGMA: ADIZLAGUNAK

21.1. Sarrera
• Adizlagunek osatzen dute adberbioen arteko bigarren saila. Eta
hauen ezaugarria da kasu marka 000 posposizio bat hartzea, horrela
adieraziz gramatika erlazioak. Adizlagunek ez dute, jakina, pertsona
komunztadurarik aditzarekin eta erraz bereiz daitezke, haien egituran
izena eta hondarkia agertzen direlako.
Posposizioak alde batera utzirik, sarritan aipatu ohi da euskal
dek1inabidearen kontzeptua. Euskal dekIínabidea dela eta, esan beharra da
euskaraz dek1inabide bat bakarra dugula, hau da, ez dagoela beste
hizkuntza batzuetan gertatzen den moduan, dek1inabide sail asko. Bat
bakarra eta hori mugagabean, singularrean eta pluralean emana.
Bestetik, euskara hizkuntza eranskaria denez, eta ez malgukaria,
deklinatzeko orduan dek1inagaia ez da batere aldatzen. Horretan dago
desberdintasuna: hizkuntza klasikoak, esate baterako, hizkuntza
malgukariak ditugu eta hondarkian ematen zaizkigun adierazkien
morfemak baturik daude, osatzen dituzten elementuak elkarren artean
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bereizteko biderik ez dugularik.. Euskaraz, aldiz, morfema horiek guztiak
hondarkian biltzen dira, kasu marka ere bertan dela: adiskide-a-rekin,
adiskide-ri, adiskide-a-rentzat, e.a.
Horrenbestez, hiru kontzeptu hauek dira bereizi behar direnak:
deklinagaia (izenkia, normalean), izen sintagma (izena eta mugatzailea)
eta hondarkia (mugatzailea, plurala eta kasu markak osatzen dutena).
Izen sintagma deitu dugu, bestetik, deklinagaia + mugatzaileak (edo
beste determinatzaile batek) osatzen duten elementua
• Adizlagunen artean sartzen dira, batetik, leku-denbora kasuak
(ablatiboa, adlatiboa, inesiboa, e.a.), eta bestetik, hain sailkapen garbian
sartzen ez direnak (soziatiboa, instrumentala, motibatiboa, e.a.).
Leku-denbora kasuei dagokienez, zenbait ohar egin beharrak dira,
gainerako kasuek ez bezalako zenbait berezitasun dituztelako kasu
hauek.
Alde batera utzirik gramatiketan ematen zaien izena (lekuzko kasuak,
leku-denbora kasuak, leku-denborazko kasuak. e.a) oso egokia den ala
ez, esan dezagun kasu hauek erantzuten dietela edozein hizkuntzak hain
maizko dituen egon-ibilizko aditzen (egon. joan, etorri. e.a) galderei.
Leku kasuen artean sartu ohi da leku genitiboa deitu ohi dena, nongo
galderari erantzuten diona, alegia, baina hau izenlaguna da, izenlagunak
aztertu direnean ikusi den bezala. Hala ere, adizlagun ere izan daiteke,
geroago ikusiko dugunez, baina adizlagun denean destinatibo batioa
hartzen duo Hortaz, honakook dira hemen aztertuko diren leku-denbora
kasuak: inesiboa (non), adlatiboa (nora) eta ablatiboa (nondik).
Kasu hauetako bakoitzean paradigmaren hiru aldaerak --mugagabea,
singularra eta plurala--kontuan hartu behar dira, baina horrez gain badute
leku-denbora kasu hauek, gainerakoek ez bezala, itxuraz bederen
desberdin diren bi erako atzizki. Horrela, mendiarentzat eta alabarentzat
esaten bada ere, leku-denbora kasuetara pasatu bezain laster mendian eta
alabagan aurkitzen ditugu. Bereizkuntza hau zertan datzan eta zein hitzek
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hartzen duen atzizki sail bat eta zeinek bestea ez da gauza argia. Dena
dela, esan ohi da bizigabe dire1ako hitz 000 izen sintagmek hartzen dutela
sail bal eta bizidunek bestea, nabiz sarritan subjetiboki erabakitzen duen
hiztunak zer den biziduna eta zer bizigabea. Horrela, ondoko bi perpaus
hauen arteko desberdintasuna aski argia den moduan,
(1) mendian aurkitu dut
(2) alabagan konfIantza handia dut

ez dira (3) beza1ako adibideak ere falta euskalliteraturan, non itxuraz
segurik bizigabeak diren hitzak bizidun bihurtu dituen idazleak:
(3) zure ontasun eta pazientzia handiagana
Gainera, alderantzizkoa ere sarritan gertatzen da eta gizonetan.
anderetan. arditara eta halakoak oso arruntak dira. Biak, gizonengan
nahiz gizonetan, bata bestea bezain jatorrak dira, biak zuzen erabiliz
gero, jakina Lehenak -ren baitan 000 horrelako zerbait adierazi nahi du,
ela bigarrenak -en artean 000 honen antzekoa:

(4) gizonengan ez, emakumeengan dute konfIantza
(5) gizonetan OOerrena Joanes da, dudarik gabe
Dena dela, aski argi dago ezin direla euskalki eta mintzaira guztiak
zaku berean sartu kontu hauetan, mendebaleko euskalkietan
ekialdekoetan baino maizago ageri baita -ga- delako bizidunen atzizki
hori. Ekialdean, gehienetan singularrean bakarrik erabiltzen da eta
"bizidun" direlakoekin ere -ta- atzizkia ageri da gehien bat pluralean eta
mugagabean. Gainera, singularrean ere sarri askotan baita erabiltzen da
-ga- horren ordez, batez ere inesibo kasuan, gainerakoetan niganik eta ni
baitarik ikusiko ditugula, nahiz ez diren berdin-berdinak. Nolanahi ere
den, badirudi errazago erabiltzen direJa bizidunak bizigaheen deklinabide
atzizkiekin alderantziz baino. Alegia, bizidunen dek1inabide forrnak
direla markatuak hizkuntzan, alde batera utzirik, jakina, ez dela batere
erraza bizidunen eta bizigaheen arteko muga hon non den zehaztea.
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Aipa dezagun, azkenik, e/km izenordaina (berebat bata bestea itzulia)
bizidun bezala erabiltzen dute zenbait tokitan:
(6) liburu horiek bakandu behar dira eIkarrengandik

• Hala nola bizidunen eta bizigabeen arteko auzi hau ongi bereiztea
erraza ez den, berdin suertatzen da singularraren eta mugagabearen arteko
bereizketa egiteko orduan ere. Hegoaldeko euskaIkietan uretan, su(r)tan,
ketan eta halakoak erabiltzen dira, horien singularrak (itxuraz behintzat)
liratekeen urean, suan eta kean bezalakoak albora utziz. Ekialdeko
hiztunek, hala ere, ongi bereizten dituzte suanlsutan, keanlketan,
ureanluretan eta halako bikoteak:
(7) belagia uretan zegoen
(8) neska urean sartu da
(9) lapikoa suan jarri du
(10) etxea sutan zegoen

Hauen parean ditugu, hala ere, euskaldun guztiek esaten dituzten
honakook ere:
(11) gure etorkizuna eguzldan dago
(12) izarrak urean islatzen ziren
(13) suhiltzailea kean sartu zen
(14) "orain bihotza urtua daukat, urean gatza bezala" (herri kantua)
Zer gertatzen da orduan? Agian, halako esapide batzuk sortzeko eta
eratzeko orduan, sortaldeko hiztunek forma mugatuak erabiltzen dituzte
eta sartaldekoek, berriz, forma mugagabeak. Dena dela, kontu hau
egunaz I egunez, gauaz I gauez eta halakoetan gertatzen den
distribuzioarekin batera ikertu beharko litzateke.
• Esan dezagun azkenik leku kasu guztietako -gan- atzizkia -renatzizkiaren gainean joan daitekeela:
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(15) Jaungoikoagan
(16) Jaungoigoarengan
(17) Jaungoikoagandik
(18) Jaungoiarengandik
Nolanahi ere, -ren- atzizki hori singularrean bakarrik ken daiteke,
pluralean ezina baita eta mugagabean duda-mudazko formak sortzen
baitira hori kentzen bada (*? hiru neskagan, *?zenbait alabagandik. *?bi
mutilgan. e.a.).

21.2. Inesiboa (-n)
21.2.1. Forma
1) Mugagabea:

-(e)n (leku izenekin)
-gan
-tan

-en baitan
2) Mugatu sing.:

-(e)an

-a(ren)gan
-a(ren) baitan
3) Mugatu plurala:

-etan

--engan
-en baitan
• Ongi ikusten da inesiboaren atzizki nagusia, forma oraren gainetik
ageri dena, -n dela. Hori agertzen da Donostian. Donibanen 000 Bilbon
bezalako adibideetan. Oinarrizko galdekaria non da eta nor(en)gan eta
nortan ere ageri dira (azkeneko hau oso gutxi, egia esan, adibide bat 000
beste baxenafarrerazko Etxepare, Arradoi eta Xalbador idazleengan aurki
badaiteke ere, galdurik bezala), euskaIkien arabera. Denboraz galdetzeko,
berriz, noiz dugu erabiltzen dena. Eta bestelako tlabardurak kontuan
harto nahi izanez gero zertan. nola eta zenbate(t)an ere.
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Badira, zernahi dela, -n hau gabeko fonnak ere: hor. ezker-eskuin,
aitzin-gibel eta halakoetan ageri zaizkigunak. Eta mugatzaile gabeko
etxen fonna ere hortxe dugu, bizi-bizia gaurko bizkaiera mintzatuan
(kontrakzio bat gertatu delako, seguraski ere, bizkaierazko literaturan ez
baitu inolako tradiziorik: honen adibide idatzi bakarrak zubereraz
aurkitzen dira), jaten aditz izenaren parekoa, honek ere ez baitu
mugatzailerik. Atzizki horrekin batera, -n-rekin batera alegia, -gan eta
-tan ere hor ditugu, baina horrek ez du esan nahi nola nahi erabil
daitezkeenik: etxe honetan eta emazte honengan ditugu (bizigabe,
bizidun), baina ez, ordea, *etxe honean. Bestetik, -gan forma
absolutiboaren nahiz genitiboaren gainean jartzen ahal da: nigan.
niregan. Baina -ta- ordea beti absolutiboaren gainean bakarrik: nitan.
*niretan. Eta gauza bera gertatzen da leku-denborazko beste kasuetan ere.
Erakusleetan, hortaz, honetan eta honengan sailekoak ditugu eta
aditzondo direnean, berriz, hemen, hor, han, bigarrenaren kasuan,
ikusten denez, inesiboaren marka galdu delarik.
• Inesiboan erabiltzen da plural hurbila markatzen duen -0- artikulua,
singularreko fonna ihartu batzuetan ere ageri dena: aspaldion, berton,
etxeotan. gizonongan, e.a. Aipa dezagun, nolanahi ere, badirela arrazoiak
pentsatzeko mendian bezalako sintagman ageri den -a- hori artikulua ote
den: batetik, leku-denborazko beste kasuetan ez baita ageri halako
artikulurik (etxetik, etxera) eta, bestetik, bizkaieraz egiten den -ea
hitzaren azkeneko -a soinuari artikulua gaineratzen zaionean (itxura + a
= itxurea) ez baita betetzen hemen: gonan esaten da, ez *gonean.
21.2.2. Erabilera
• Erabilerari dagokionez, esan behar da euskal deklinabide guztian ez
dagoela hau bezain emankorra den kasu marlcarik: (agian -z instrumentala
izan lezake lehian). Horregatik, atzizki hau bereganatu duten hitzen
eremua aski zabala da eta multzo bat baino gehiago bereizi behar dira,
ondoren ikusiko den moduan.
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• Kasu marIca hau erabiltzen da, hasteko, lekua adierazteko:

(19) Amurrion bizi naiz
Berez 1ekua adierazten duten hitzen artean badira zenbait bere
esanahiaren muinean beste zerbait edo norbaitekiko erlazioa ere
daramatenak eta, hainbestez, posposizio gisa erabili ohi dira sarri:
(20) gure aldean
(21) aitaren aldarnenean
(22) perpausaren buman
(23) anaien artean
Ez da nahitanahiezko genitiboa:
(24) zubi ondoan
(25) mendi gainean
Genitiboaren marIca kendu ahal izateko izenak bizigabea behar du
izan (*gizon ondoan) eta ez du ondotik izenondorik hartzen ahal (*zubi
handi ondoan). Aldiz, izen1agun bat daramanean aurretik za1antzak
gertatzen dira (herriko zubi ondoan / herriko zubiaren ondoan) nahiz
literaturan eta euskara mintzatuan bietarik ageri diren.
Beste batzuek, ordea. ez dute erlaziorik ere adierazten eta formaz
inesibo soilak izanik ere, balioz aditzondo bilakatu dira: goian, behean.
Eta badira berez erlazioa adieraz dezaketenak erlazioa adierazi gabe ere
erabil daitezkeenak, adberbializatu 000 egin direlako:
(26) aJdamenean eseri zitzaidan
(27) azpian ezarri du
• Kasu marIca hau berau erabiltzen dugu denbora adierazteko ere.
Esate baterako, inesiboaz baliatzen gara zerbait noiz gertatu den
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jakinerazteko: gaztaroan, haurtzaroan. Balio hori bera, denborarena
alegia, izan dezake zenbaitetan -z instrwnentalak ere.
Denbora dela eta, batzuetan puntu 000 momentu bat adierazten du
hiztunak:

(28) datorren astean emango dit
Reste batzuetan ekintza bat zenbat luzatu den da adierazten duguna:
(29) hilabetean idatzi du liburua

Zenbatetan 000 zenbat aldiz egin dugun zerbait esan nahi dugunean
ere inesiboa erabil dezakegu:
(30) hirutan izan naiz Galizian

Sail honetakoak dira askotan, gutxitan, batzuetan, e.a
Ordua, prezioa eta kostua ere halaxe adierazten ditugu:
(31) hiruretan bazkaltzen dut
(32) milioian erosi zuen

Denbora adierazten duten inesibozkoen artean ere badira, nolazpait
esateko, eskematik atera eta lexikalizaturik aditzondo 000 esaera
adberbial bilakatu direnak. Batzuk singularreko forman ageri dira:
orduan, sekulan, arestian, berehalakoan, e.a. Beste batzuk mugagabean:
askotan, gutxitan, zenbaitetan, e.a.. Beste batzuk, azkenik, esaera
adberbialak <lira: txitean-pitean, noizean behin, lantzean behin, e.a
Kontura gaitezen, hala ere, denbora adierazi nahi denean badela
arriskua inesiboa eta instrwnentala nahasteko. Hor ditugu, eskura, trenez
eta trenean; gauez eta gauean; goizez eta goizean, e.a. Nola bereizi
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horiek guztiak? Baliokideak al dira? Gure ustez, ez: instrumentala
erabiltzen da aipatzen den garai hori zehazten ez denean. Horrela,
(33) goizez ikasteli du gure umeak
bezalako perpaus batean ez dugu zehazten noizkoa den goiz hori.
Horren pareko lirateke gauez, egunez, arratsaldez eta halakoak. Aldiz,
goiz hori noizkoa den zehazten badugu, instrumentalak ez du lekurik eta
inesiboa da erabiltzen dena:
(34) ) bihar goizean ikasiko du gure umeak
(35) bihar arratsaldean emango dute telebista saio berria
• Iharduera adierazteko ere inesiboaz balia gaitezke: igerian,
aitzurrean, dantzan, lanean, e.a. Ez dute lekua adierazten eta,
horrenbestez, nekez aurkituko dugo non galdekariaren arrastorik. Zenbait
euskaldunek hitz horiei egon eta ibili aditzak eransten badizkiete ere,
beste askok ari izan eta jardun bakarrik erabiltzen dituzte halakoetan,
zerlan galdekariari 000 erantzuna eman nahian.
Galdera honen erantzunak bi eratakoak ditugu: batzuetan
singularraren forma hartzen dute (beharrean, marmarrean, jolasean,
lanean) eta beste batzuetan, ostera, mugagabearena (ametsetan, lotan,
belarretan). Adiera bera dute -(k)eta atzizkia duten hitz eratorri batzuek
ere: hizketan, berriketan, igeriketan, e.a
Dena dela, sailik ugariena aditz izenek osatzen dute, mugagabeko
inesiboaren aldaera hartzen dutenak: ikasten,josten, garbitzen (ari da,
dihardu), e.a.
Batzuetan, galdera dela eta, zalantzak sor daitezke galdera egiteko
orduan eta non ala zertan, zer galdetu alegia, oso ilun suerta daiteke.
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• Ez dira gutxí modua adíerazten duten eta, honenbestez, nola
galdekariari dagozkion hitz eta sintagmak, inesíboan eman ohi
dítugunak.
Batzuetan singularrean ageri <lira:
(36) onean zerbait egín daiteke; txarrean ez
(37) patxadan egiten dítuzte gauzak

Beste batzuetan mugagabean daude: gezurretan, kaltetan. izerditan,
e.a. Esapide zenbait erabat adberbializatuak ditugu: agian, ustegabean,
ezinbestean, noraezean. e.a. Eta zenbait itzuli esaera adberbialtzat hartu
behar <lira: itsu-itsuan, ezarian-ezarian. etsi-etsian. e.a.
Batzuetan, azkenik, sintagma osoa gerta daiteke kasu inesiboan: ordu
onean. zori gaiztoan. e.a
• Lekua, denbora, iharduera eta modua adíerazteaz gain, kasu marka
hau erakusten duten sintagmen emana ia ezin ahítuzkoa dela esan
daiteke. Horrela, kasu hau bera aurkituko dugu goíko sailetan zuzen
sartzen ez diren zenbait esapidetan: azken batean. hitz batean, e.a.,
hauetako batzuk oso berriak direla gaínera hízkuntzan. Horrexek
erakusten du inesiboak duen erraztasuna esapide berriak sortzeko.
Zenbait aditzek osagarri gisa eskatzen dute kasu hau: lanean hasi,
eskean ibili. gogoan hartu. e.a. Eta aditz batek beste adítz bat hartzen
badu osagarritzat, askotan bigarren aditz hau ere inesiboan doa: ekartzen
saiatu, mintzatzen jakin. idazten ahaztu. bazkaltzen joan. e.a. Jakina,
idazlen ahaztu eta idaztea ahaztu bi gauza díra Alabaína, bazkaltzen joan
eta bazkaltzera joan edo gauza bar egitera ausartu eta gauza bat egiten
ausartu gauza bera da, euskalkien arabera erabílera aldatzen dela,
lehenbíziko forma batez ere bizkaieraz aurkitzen baita.
• Diogun, amaitzeko, zenbait euskalkitan ínesibo marka hau
erabíltzen dela partitiboen eta adberbioen (-ik) eta ablatiboaren (-tik)
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indartzaile gisa 000, nahiz esanahia ez den aldatzen: biziriklbizirikan,

etxetikletxetikan, e.a.
(38) "hartu ta leihotikan jaurti behar dut nik" (herri kantua)

21.3. Adlatiboa (-ra)
21.3.1. Forma
1) Mugagabea:

-{e)tara
-gana
-en bailara

2) Mugatu sing.:
3) Mugatu plurala:

-{e)ra
-c(ren)gana
-a(ren) bailara
-etara
--engana
-en bailara

Ez ditugu hemen errepikatuko leheo esandakoak. Galdekaria nora da
eta hemen ere ageri da deklinabide hurbilaren -0- delako artikulu hori:
etxeotara, gizonongana. e.a. Leku izen bereziekin askotan -a baizik ez da
erabiltzen: Eibarra, Zarautza. Madrila, e.a. Eta ekialdean ora horrekin
batera -rat erabiltzen da: etxerat, mendietarat, e.a. Bizidunen kasuan,
jakina, norengana 000 norgana da behar dugun galdekaria, baina ez
*nortana, nahiz nortan bakan batzuetan ageri den. Erakusleetan
honengana eta honetara sailekoak erabiltzen dira, eta aditzondo direnean
hona, horra eta /zara.
Zubereraz -ala egiten da: zeliala.
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21.3.2. Erabilera
• Kasu marka honek, jakina, lekua adierazten duo Zenbait aditzek,
gainera, badirudi kasu marka hau daraman sintagma eskatzen dutela: hori
gertatzen dajoan aditzaren kasuan, esate baterako.

• Denbora ere adieraz dezake, ondoko adibideotan ikusten den bezala:
hemendik (aurrera), (egunetik) egunera, (atzotik) aurrera, e.a. Idazle
askoren artean --Axularrek, adibidez, hala erabiltzen zuen, baina gaur
eguo ere badira zentzu hau ematen dioten idazleak--, denborazk:o zentzua
ez ezen, zerbaiten ondorioa ere adieraztera heldu da atzizki hori: ez du
"harrezkero" bakarrik esan nahi, baizik "gertakari haren ondorio gisa"
ere.
• Adlatibo forma soilak izanik ere, zenbait izenki adberbializatu egin

da: gogara, ostera, gainera, gora, e.a. Badira batzuk, hala ere, oraingoz
adberbializatze bidean edo daudela esan daitekeenak: erara, antzera,
arabera, aurrera, atzera, e.a
• Euskarak berebiziko joera du adlatiboan dagoen edozein forma aditz
bihurtzeko: etxeratu, eskuratu, oheratu, menderatu, e.a. Hala, ohera
zenean, gogora zitzaidan, etxera bezain [aster eta hauek bezalako esapide
jatorretan ageri den adlatiboa aditza da, ikusten denez. Azkenik, aipa
dezagun esaera adberbial bilakaturiko adlatiboak ere ez direla falta: ikusi

batera, begiratu hatera, gutxi gora-behera, hitzetik hortzera, e.a
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21.4. Hurbiltze adlatiboa (-rantz)
21.4.1. Forma
1) Mugagabea:

2) Mugatu sing.:
3) Mugatu plurala:

-(e)tarantz
-ganantz
-en baitarantz
-(e)rantz
-a(ren)ganantz
-a(ren) baitarantz
-etarantz
-enganantz
-en baitarantz

Euskara idatzirako horiek aukeratu badira ere, euskalkietan
bestelakoak ere aurkitzen ahal dira: mendirantzat, mendiratz, mediranz,
mendialat, mendirontz, mendiruntz, mendirutz, e.a.
21.4.2. Erabilera
Adlatibo honek adierazten duena ez da nora, baizik zein aldetara jo
duen norbaitek. Ibileraren azken muga ez, baina guti gora-beherako
jokabidea:

(39) etxerantz joan zen
Hori esaten duenak norbait etxe aldera (baina ez agian etxera) joan
zela adierazi nahi du, etxeraino iritsi ote zen ala ez, ez duela inolako
segurtasunik.
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21.5. Muga adlatiboa (.raino)
21.5.1. Forma
1) Mugagabea:

2) Mugatu sing.:
3) Mugatu plurala:

-(e)taraino
-ganaino
-en baitaraino
-(e)raino
-a(ren)ganaino
-a(ren) baitaraino
-etaraino
-enganaino
-en baitaraino

Ikus daitekeenez, noraino ere nora galdekarian oinarritzen da eta bide,
ibilaldi 000 tarte baten azken muga 000 puntua adierazten du, nora-k ez
bezala handik aurrera luzatu 000 igáro ez delako esanahia bere baitan

duelarik.
Forma aldetik, historian zehar eta euskaIkien arabera noreraino.
noragino eta norano ere ageri dira. Erakusleen artean ere bi forma:
honeraino. ho"aino, haraino eta honetaraino. ho"etaraino eta hartaraino.
21.5.2. Erabilera
• Esan bezala, lekua adierazten du honek, tarte baten azken muga
markatuz:
~

(40) etxeraino joan zen
Eta horrek esan nahi du, haio zuzen ere, joan zen hura ez zela etxetik
igaro, hantxe bukatu zuela bere ibilbidea. Rori da, seguraski ere, kasu
marka honek duen erabilera ugariena.
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• Baina lekua ez ezik:, here kideek ere egiten duten moduan, denbora
ere markatzen duo Denborari dagokionez, galdekariak *noizeino izan
bebar luke. Horren ordez, hala ere, noizdrano eta noizdaino ageri dira
literatura tradizioan. Dena dela, euskaIkirik gehienetan noiz arte esaten
da halakoetan, galdekari honek ere aldaera bat baino gehiago hartzen
duela: noiz artio, noiz artean, noiz arteino, noiz arteraino, e.a.
Galdekariek horrenheste forma hartzen dutenez gero, ez da batere
harritzekoa erantzunak ere aberatsak izatea forma aldetik:: orano. oraino,

oraindano, oraindaino, oraindino, oraindrano, egundaino, egundo,
gaurdaino, betidaino, e.a
Horrenheste forma izateak arazoak sortzen ditu. Esaterako: -raino
hartzen badugu horien guztien artean formarik zabalduena denez gero, ba
ote da inolako desberdintasunik -mino delako horren eta noiz arte
galdekariaren artean? Biek esanahi bakarra ote dute? Gramatiketan esan
ohi da lehenbizik:oak lekua markatzen duen hezala, bigarrena denbora
adierazteko erabiltzen dugula euskaldunok. HOO neurri handi batean egia
da: erakusleetatik sorturiko aditzondoek (honaino. horraino, haraino),
adibidez, lekua markatzen dute, ez denbora. Aldi herean gaur arte. bihar
arte eta horrelakoak esaten dira, denak denborarekin lotuak. Hortaz,
hauxe izango genuke arruntena:

(41) hondartzaraino hurbildu ginen
(42) billar arte gelditzeko asmotan etorri dira
Hala ere, zenbaitetan hizkuntzaren datuek beste zerbait ere erakusten
digute, batzuetan gurutzaketak suertatzen direlako. Orduan honakook ere
entzun daitezke:

(43) Errenteria arte ez da autobusa geldituko
(44) eguerdiraino egon dirajostetan eta goseak pasatuak dira
Bi adibide horietan atzizkiak alderantziz erabili direla dirudi, beste
askorekin gertatzen den modu herean: heriotzeko ordua arte. heriotzeko

orduraino, azken eguna arte, azken eguneraino, berandu arte.
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beranduraino, e.a Ror interpretatu behar da "autobusa ez dela geldituko
Errenteriara iristen den arte" , nahiz agian delako autobus hori ez doan
Errenteriaraino, baizik Donostiaraino 000 Baionaraino. Hala ere, badirudi
noraino galdetzaileak lekuaz galdetzen duela eta hori hala delarik, -raino
atzizkiaz baliaturilc erantzuten zaiola edozein euskalkitan. Baina beste
galdetzaileren bat erabiliz gero, noiz arte esate baterako, -raino atzizkia
duen sintagmaz batia gaitezke erantzunean: beranduraino. Rori batetilc.
Bestetilc, lekuaz ari garela ere honako hau galdetzen ahal dugu:
(45) Agur, noiz arte?

Donostiara arte

• Bada hemen beste kontu bat ere. Askotan entzuten dira

hurrengorarte bezalakoak. Baina hori idatzi, nola idatzi behar da?:
hurrengo arte. hurrengoa arte edo hurrengorarte? Eta nola beste hauek:
azken egun arte. azken eguna arte. azken egunerarte? Badirudi bi
sintagma mota ditugula hemen. Bat, adlatiboan: azken egunera arte. Ror
ez dago arazorik, nahiz eta forma berriagoa den, noraino-ren analogiaz
sortua agian. Beste sintagma absolutiboan dago, ilcusten denez. Ror,
antza denez, gramatilca arauek sintagma mugatua eskatuko lukete.
Rorrela, elkarrekin egongo garen egun bezalako sintagma batek
determinatzailea behar du, eta hala behar baldin badu elkarrekin egongo
garen eguna arte esan beharko da, betiere gramatilcaren ilcuspuntutilc, eta
ez elkarrekin egongo garen egun arte. Izen sintagma plurala denean,
esaterako, aukerak beti mugatuak ditugu: gabonak arte. gabonetara arte.
Dena dela, honetaz erabakirik ez denez, badirudi hirurak eman behar
direla ontzat (hurren arte ere esaten delarik): hurrengoa arte.

hurrengorarte. hurrengo arte.
• Zertaraino eta zenbatetaraino galdekariak ere erabiltzen ditugu:
(46) guztiz ahitzeraino aritu zen aizkoran
(47) ia batere hutsilc ez egiteraino menderatu do hizkuntza
(48) hamabosteraino kontatzen ilcasi du
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Erakusleek ere badituzte galdekari boni dagozkion formak:

honenbesteraino. ho"enbesteraino. hainbesteraino.
• Esan dezagun, azkenik, -aino guztiak izenlagun biburtzen abal
direla:

(49) oraindainoko albisteak
(50) zenbatetarainoko arrakasta

21.6. Ablatiboa (-lik)
21.6.1. Forma
1) Mugagabea:

2) Mugato sing.:

3) Mugato plurala:

-tik (Jeku izenekin)
-(e)tatik
-gan(d)ik
-en baitarik
-rik. -(e)tik
-a(ren)gan(d)ik
-a(ren) baitarik
-etatik
--engan(d)ik
-en baitarik

Kasu bonen marka soila -ik da, adibide askotan ongi aski ikusten den
moduan (nahiz erabilera bonek muga argiak dituen egungo euskaran,
batez ere singularreko formetan):

(51) bazterrik bazter ibili dira
Eta bitza bokalez amaitzen denean -rik:

(52) mendirik mendi ibili ziren
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Euskallci askotan, hala ere, -tik da gehien erabiltzen den kasu marica:

(53) urrutitik etorri ziren
Bikoiztapen hauek bereiz eta marrarik gabe idatzi behar dira: adarrik
adar. bazterrik bazter, eskurik esku. kalerik kale. sasirik sasi....
Hala ere, oro har etxetik esaten duten hiztun anitzek mendirik mendi
esango du horren ondoan, edo herririk herri, -ik atzizkian oinarrituz.
Leku izenetan ere berdin: Paristik. Maulerik, Madrildik eta Eibartik,
nahiz Eibarretik 000 Parisetik ere erabiltzen dicen. Halaber Ataundik eta
Ataunetik. edo Zarauztik eta Zarautzetik.
Nahiz -rik eta -tik elkarren bariante gisakotzat ematen diren, badute
alde txiki bat, bigarrenak, baina ez lehenak, azkeneko k hori gal
baitezake: hemeti, inundi entzuten dira bizkaieraz.
Mugagabea eta pluralak, jakina, -(e)tarik eta -(e)tatik egiten dute.
Bizidunek norengandik eta norenganik, erantzunean genitiboaren -en
ezaugarria gal daitekeelarik, betiere lehen aipaturiko mugekin:
alaba(ren)gandik. Pertsona izenordainekin zuetatik, zuetarik eta
halakoak ditugu.
21.6.2. Erabilera
Erabilerari dagokionez berriro ere aurkitzen dira hemen nondik,
noiztik eta zertatik galdetzaileak, orain arte ikusi ditugun
leku-denborazko kasuekin gertatu den moduan:
(54) urrundik etorri dira erregeak
(55) aspalditik ari dira bidea konpontzen
(56) ikastetik etorri da
(57) betitik jakin dugu hori
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Denborazk:o adberbioek -danik ere hartzen dute euskaIki batzuetan,
esanahiaren aldetik gauzak batere aldatu gabe geratzen direlarik:
noizdanik. gaurdanik. aspaldidanik, betidanik. e.a., nahiz noiz hartzen
duten hori zehazterik ez dugun.
Iharduera adierazteko erabiltzen den zertatik galdetzailea batez ere
aditz izenekin erabiltzen da: handitzetik. hastetik. hartzetik. e.a
Esan dezagun, berezitasun batzuk aipatzearren, ablatibo kasu marka
hau duten zenbait sintagma aditzondo bilakatu dela erabileraren
erabileraz: inondik ere. horratik. haatik. gogotik. oraindik, e.a. Bestetik,
marka honek bi balio izan ditzake, euskalki batzuetan bederen:
abiapuntua (etxetik atera zen) eta "barrena" edo "zehar" (basoan zehar
ibili zen Robin Hood). Azkenik, esan dezagun kasu marka hau hartzen
duten sintagmak izenlagun bihur daitezkeela: aitagandiko. geroztikako.
zugandiko, e.a
21.7. Soziatiboa (-ekin)
21.7.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatu sing.:
3) Mugatu plurala:

-(r)ekin
-arekin

-ekin

Formari dagokionez, deklinagaia kontsonantez bukatzen denean,
tarteko -r- hori hartzen du, lotura hizki modura:
(58) hamar lagunekin etorri da
(59) hamar adiskiderekin etorri da
Besteetan, lagunarekin / adiskidearekin (sing) eta lagunekin
adiskideekin (PI) egiten du, berdin dela noIa bukatzen den deklinagaia.
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Esan dezagun, azkenik, bizkaieraz -ekin kasu markaren ordez -gaz
(eta -kaz) dela erabiltzen dena: adiskideakaz, Jonegaz, e.a. Seguraski ere,
bi atzizki hauek (-kin eta -gaz) desberdinak ziren garai batean.
Iparraldeko zenbait tokitan (zubereraz), berriz, -ekila da erabiltzen dena,
nahiz Lafitteren iritziz, marka hau ez den guztiz bestearen baliokidea:
aitarekila, amarekila, e.a.
21.7.2. Funtzioa eta erabilera
• Kidetasuna adierazteko erabiltzen da kasu marka hau:

(60) amarekin nago
(61) zure alabarekin ezkonduko naiz
(62) zurekin ez gara ados
• Denbora adierazteko ere erabiltzen da kasu hau (nabiz inesiboa den,
ikusi dugun bezala, maizenik erabiltzen dena denbora adierazteko):

(63) ostegunarekin ezkondu zen
Denbora dela eta, aditz izena ere erabiltzen da kasu honetan denbora
adierazteko zenbait euskalkitan, betiere etorkizunera 000 orainari begira:
zu etortzekin afalduko dugu denok batera. atea hestekin gertatzen da hau.
hau ikustekin hitz eginen dugu. e.a.
• Zenbait hizkeratan, instrumentala oso gutxi erabiltzen denez,
nahiago izaten da kasu hau erabiltzea, batez ere aditz soziatiboen kasuan.
Erabilera hau, zernahi gisaz, aski becria da eta sartaldekoa bakarrik:

(64) horrekin konturatu naiz
Beste hizkera anitzetan (eremu zabalenetan), jakina, ho"etaz esango
litzateke.
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Zenbait aditz, adjektibo eta adberbiok kasu hau eskatzen dute:
(65) zurekin amets egin dut bart arratsean
(66) horrekin aski dugu

• Kasu hau erabiltzen da kausa 000 instrumentaltasuna adierazteko
(nahiz hor dagoen instrumentala bera ere, nola ez):
(67) makila honekín jo dut
(68) labana batekin ebaki zuen soka

21.8. Instrumentala (-z)
21.8.1. Forma
1) Mugagabea:
2) Mugatu sing.:
3) Mugatu plurala:

-(e)z

-az
-ez

Toki askotan instrumentala oso gutxi erabiltzen dela eta, badirudi
batzuen ahaleginak, batasunaren izenean, beste nonbaitetik doazela.
Horren ondorioz, gero eta hedadura handiago hartzen ari da kasu marka
hau, anitzetan erabili beharko ez Iitzatekeen tokietan ere lekua hartuz.
Gainera, batzuetan bizkaierazko -gaz atzizkia honekin nahasian ageri da,
lege fonetikoek ere hartara bultzatzen baitute hiztuna.
Mugagabean -(e)z egiten badu ere (nola bukatzen den deklinagaia,
bokalez ala kontsonantez), erakusleen eta izenordainen kasuan -etaz ageri
da: honetaz, horretaz, hartaz, gutaz, zutaz, rotaz, e.a. Berdin pluralean
ere: hauetaz, horíetaz, haietaz. Hala ere, gainerako izenkien kasuan ez
dira euskara idatzian forma horiek onartzen: *semeetaz, *etxeetaz,
euskara bizian erabiliak diren arren. Halaber, Euskaltzaindiak emandako
formetan ontzatjotzen dira honezaz, horrezaz eta halakoak.
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21.8.2. Funtzioa eta erabilera
• Aditz askok instrumentala eskatzen du osagarri gisa: baliatu.
jabetu. konturatu. oroitu. kezkatu. arduratu. poztu. e.a:
(69) zure esanaz baliatu zen hori egiteko
(70) Malentxoz oroitu zen loanes
• Beste aditz batzuen bigarren mailako osagarri gisa ere agertzen aba!
da, gaia adierazteko 000 erabil daitekeena:
(71) zer esan du gutaz?
Hor ageri denez, galderan jakin nabi dena da "gu dela eta", "gu
hizketa gai garela eta", zer esan duen norbaitek guri buruz.
• Instrumentala erabiltzen dugu denboraren iraupena adierazteko (72)
eta tresna adierazteko ere (73):
(72) bi orduz entzun behar izan genuen hizIaria
(73) mailuaz jo zuen
Baina, esan bezala, bigarren adibide horren ondoan soziatiboa ere
erabiltzen abal da lasai aski.
• Diferentzia ere adieraz dezake instrumentalak:
(74) eztarriaz beherago du horrek mina
(75) mendiaz bestalde dago erreka zokoan
(76) haizeaz bestaldetik
• Zenbait posposizio (eta posposizio antzeko hitzak ere)
instrumentalarekin erabiltzen dira:
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(77) zutaz gainera ez dugu inor gehiago ilcusi
(78) lehenaz gain,lan berria ezarri digute

(79) zema izarrez beterik dago
(80) mendiaz haratago dago jauregia

• Kasu marIca honek kausa eta beste zenbait kontzeptu adierazten
dituzten adberbioak eta lokuzio adberbialak sortzen ditu: oinez, zaldiz,
eskuz, euskaraz, beldurrez, larruz, adibidez. egunez, negarrez, gauez,
honen ondorioaz, e.a
Hala ere, adizlagun horiek zehazten baditugu, modu 000 dena delako
horren ezaugarriak agerian jarriz, ez da instrumentala erabiltzen:
(81) trenez itzuliko naiz
(82) hamarretako trenean itzuliko naiz
(83) euskaraz hone1a esaten da
(84) euskara batuan honela idazten da
Esapide batzuetan ere erabiltzen da instrumentala: herriz herri,
mendiz mendi. buruz buru. bataz beste. ahoz behera, hankaz gora,
eginaren eginaz, e.a. Horiek guztiak bereiz eta marrarik gabe idazten
dira, adibideetan ikusten denez.
• Partizipioa pasiboaren zentzuan erabiltzen delarik, bada joera handi
OOt aditzaren egilea 000 agentea instrumentalean jartzeko:
(85) Jainkoa deabruaz tentatua izan zen
Hala ere, badirudi hor egokiago litzatekeela ergatiboa (deabruak)
jartzea Zemahi gisaz ez, jakina, deabruagatik 000 halako zerbait, horrek
perpausaren adiera osoa aldatzen baítu.
Partizipioa dela eta, esan dezagun kasu marIca hau ere hartzen abal
dutela partizipioek. Orduan partizipio-adberbio aktiboak sortzen ditugu:
esanez. bilduz, e.a. (forma mugatuak ere erabiltzen dira, esanaz, bilduaz,
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e.a.). Remen erdararen eragina nabarmentzen da batzuetan, zenbait
hiztunek gerundioa erabiltzen baitute partizipioa erabili beharko luketen
tokian:
(86) hau esanaz (,f<esaten) alOO egin zuen
(87) hori horreJa eginez ("'egiten) kontuak oker aterak:o zaizkizu
(88) atsiki bat eman nion ogia zeJa pentsatuz ('"pentsatzen)

21.9. Motibatiboa (-ga/ik)
21.9.1. Forma
Motibatiboa adierazteko erabiltzen den atzizkia izenlagunetako -en
genitiboari eransten zaio zuzenean: semearengatik, semeengatik,
Koldorengatik, Mirenengatik, e.a
Rala ere, singularra denean, izenlagunen marka hori ez da
beharrezkoa: alabagatik, semeagatik. Pluralean ere bi aukerak ditugu,
baina ohar batekin: genitiborik gabe erabiltzekotan semeakgatik eta
alabakgatik aukeratu behar dira. Genitiboa ematekotan, berriz, besteok:
alabengatik, semeengatik. Mugagabea denean zalantzak egon daitezke
batzuetan (hiru(ren)gatik), baina ez besteetan (zeinengatik, batzuengatik,
e.a.). Hauekin batera hor ditugu pluraleko beste formak ere: semeakatik,
alabakatik, e.a. Esan beharra da, dena deJa, joera ia erabatekoa zegoela
idazleen artean gatik bereiz idaztekoa, hegoaldean batera idazten hasi den
arte.
Esan dezagun, zernahi gisaz, onarturiko forma -gatik dela, eta ez
-gaitik.
21.9.2. Funtzioa eta erabilera
• Forma hau erabiltzen dute zenbaitek egiletasuna 000 adierazteko,
nigatik idatzia da, nigatik egina da eta halakoak esanez 000 idatziz.
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Erabilera hori ez da batere egokia horretarako euskarak bestelako bideak
baititu:
(89) etxea nik egina da
(90) etxea nitaz egina da
Bien artean lehenbizikoa da gomendagarria. Hala ere, horiek erabili
beharrean nigatik esaten baldin bada, horrek esaldiaren esanahia aldaturik
uzten du, hiztunak ez baito esaten orduan "berak" egin duela, baizik
"bera dela kausa", "bere kausaz", beste norbaitek egin duela etxea, kasu
horretan perpausa inpertsonal bihurtu delarik. Hori dela eta, (91), (92)
eta (93) perpausak: ez dira inoiz ere parekide:
(91) nigatik esana da aspaldion
(92) nik esana da aspaldion
(93) nik esana dut aspaldion
• Perpaus kontzesiboak: atzizki honetaz baliaturik ematen ditogu:
(94) zuk esanagatik ez dut sinesten
(95) zuk esan arren ez dut sinesten
(%) nahiz eta zuk esan, ez dut sinesten
• Kontura gaitezen -gatik atzizki hau partizipioarekin loto dugula (eta
idatzi ere, eIkaturik idatzi) kontzesiboa osatzeko. Beste zenbaitetan aditz
izenarekin lotzen dugu, baina orduan bestelako adiera hartzen du, xedea
edo adieraziz:
(97) zuk ikusteagatik ekarri dut argazki hau
(98) zuk ikustearren ekarri dut argazki hau
(99) zuk ikus dezazun ekarri dut argazki hau
• Aurkaritza perpaus batzuetan ere agertzen da atzizki hau,
erak:usleekin hain zuzen ere:
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(100) nik ez dut, haatik, hori uste
(101) nile ez dut, hala ere, hori uste
(102) nile ez dut, ho"atik, hori uste
(103) nile ez dut, dena dela, hori uste
Ikusten denez, haatik eta horratik dira hor erabili ditugunak:. Zenbait
idazlek (Mitxelena eredu argia da honetan) hargatik eta horregatik
erabiltzen dituzte kausa edo adierazteko, eta haatik eta horratik, berriz,
aurkaritza kutsua emateko perpausari:
(104) Bizikletan ibiltzea maite duo Hargatik ekarri du bat oso berezia
Ameriketatik.
(105) Bizikletan ibiltzea maite duo Ez da haatik Frantziako Tourrean
kurritzera inoiz ere aurkeztuko.

21.10. Destinatiboa (-entzat, -(ra)ko, -tzat)
21.10. 1. Forma
Destinatibo deitu dugun kasu honek forma bat baino gehiago
erakusten duo Rain zuzen ere, izen honen azpian azpisail bat baino
gehiago bereizi behar baita.
• Batzuetan, kasu hau -en izenlagunaren gainean eraikitzen da -tzat
erantsiz: Mirenentzat, zuretzat, lagunentzat, adisdidearentzat, e.a. Xedea
markatzen duenez, xedezko destinatiboa deituko dugu sail hau. Jakina,
forma horrek badu beste aldaera bat ere, aski erabilia zenbait hizkeratan:
Mirenendako. zuretako,lagunendako, adiskidearendako, e.a
• Beste batzuetan, -tzat marka bera eransten zaio deklinagaiari, baina
beti mugagabean, tartean ezer ere sartu gabe. Rorregatik, geroxeago
emango dicen arrazoiengatik, zenbaitek zalantzan jarri izan dute benetako
kasua ote den eta posposiziotzat ere hartua izan da: alabatzat, e"egetzat,
e.a. Prolatiboa deituko dugu sail hau.
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• Destinatiboan aukeratzen den beste kasu marka bat -ko da, lekuko
izenlagunak osatzeko erabiltzen den berbera. Baina orain adizlagona da,
aditzarekin baitoa, eta ez izenarekin. Zenbaitetan, -ko delako hau
zuzenean eransten zaio deklinagaiari, betiere mugagabean: gizoneko,
neskako. ikasleko. gelako. e.a. Kasu hau (eta hemen ere zalantzak egon
dira kasua ote den) prolatibo deituko dugo.
• Baina -ko atzizkia zuzenean deklinagaiari erantsi beharrean,
batzuetan inesiboaren gainean eraikitzen dugu. Horrela sortzen dira
Iruñeko. Donostiako, etxeko eta mahaiko bezalako formak, denak
adizlagunak direnak:
(106) zertako egin duzu hori?

• Azkenik, -ko atzizkia adlatiboaren gainean ere jar daiteke:
Iruñerako. Donostiarako. etxerako eta mahairako bezalakoak sortuz:
(107) "ama, zertarako dut nik agure zahar hori?" (herri kantua)
Ondoko lerroetan aztertuko dira aukera hauen guztien arteko
antzekotasun eta desberdintasunak.
21.10.2. XOOezko destinatiboa (-entzat. -endako)
Esan bezala, atzizki hau -en izenlagunak osatzeko atzizkiaren gainean
jartzen da: adiskidearentzat, adiskidearendako.
Batzuetan lehia sor daiteke, hala ere, -entzat eta -rako atzizkien
artean, zenbait euskalkitan bereizketa hori egiten baita. Alegia, hiztun
batzuek adiskidearentzat (000 adiskidearendako) bakarrik: erabiltzen duten
bitartean, beste hiztun batzuek ederki bereizten dute eztarriarentzat eta
eztarrirako formen artean. Bien artean dagozkeen desberdintasunak argi
uztea ez da, haatik, gauza erraza:
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(108) eztia ona da eztarriarentzat
(109) eztia ona da eztarrirako
Nola azaldu bien arteko desberdintasunak? Autore batzuek esan
dutenez, badirudi bizidun gisa sentitzen 000 somatzen ditugun izenek
osatutako sintagmei lotzen bide diegula -rentzat atzizkia:
hizkuntzarentzat. Euskaltzaindiarentzat. batzarrarentzat. e.a., esango
dugu, testuingurua 000 dena delakoagatik bizidun bezala sentitzen
baditugu aipaturiko horiek. Parafrasiak egiteko orduan datiboa ere
egokitzen zaie sintagma hauei:
(110) elurra ona da mendiarentzat

Elurrak on egiten dio mendiari, alegia.
Alderantziz, ostera, bizigabe sentituz gero -rako aukeratzen bide da:
hizkuntzarako. Euskaltzaindirako. batzarrerako. e.a. Parafrasia
adlatiboaren bidez osatzen ahal da:
(111) jazkera hori ona da mendirako
Hau da, jazkera hori egokia da mendira joateko.
Ekintza adierazten duten izenek ere -raJw hartzen dute, antza. Esate
baterako. dantzarako. lanerako. borrokarako. bertsotaraJw esaten da,
erakusleen bidez ere ordezka daitekeelarik horien funtzioa: ho"etarako
esaten da, ez *1uJrrentzat.
Egia da argibide hauek ez dituztela, dena dela, -rako eta -rentzat
atzizkien arteko desberditasunak ongi bereizten eta salbuespen ugari
aurkituko dugula, hain zuzen ere, sintagma horien arteko muga ez baita
pentsa genezakeen bezain zorrotza.
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Azken ohar bat ere egin beharra da. Batzuetan atzizki hau (-tzat,
alegia) -en izenlaguna osatzeko atzizkiaren gainean erantsi beharrean, -ko
atzizkiaren gainean ere jartzen da zenbait hizkeratan, sintagmaren
esanahia batere aldatu gabe: irabaztekotzat. honetakotzat, e.a. Inoiz bi
aldiz emana ere ageri zaigu: ain-tza-ko-tzat hitzean, esate baterako.
21.10.3. Prolatiboa (-tzat)
Gaur egungo gramatikari gehienek -tzat atzizkia kasu markatzat
hartzen baldin badute ere, badira arrazoi handiak ez dela kasu arrunta
pentsatzeko. Hona ondoren arrazoi horietako batzuk.
• Hasteko, beste kasu markekin ez bezala, atzizki hau mugatzailerik
gabeko sintagmei bakarrik eransten zaie. Eta harrigarriago gerta
daitekeena, aditzondo soilei ere erants dakieke:

(112) adiskidetzat harto ninduten Lasartetarrek
(113) osasungarritzat dut nik lana neurriz egitea
• Bestetik, atzizki honek ez du gainerako kasu marken jokabidea arau
fonologikoei dagokienez:

(114) laguntzat harto ninduen Joxek
Kasu marka arrunta balitz hori lagunetzat edo halako zerbait esan
beharko genuke (edozein gizonek esaten dugun modu berean). Hortaz,
badirudi aditzondoen bidea segitzen duela sintagma horrek (gaurtik bezala
alegia), Azkuek berak ere esaten duen moduan.
• Prolatiboak funtzio berezia betetzen du perpausaren barnean:
predikatu osagarriarena, hain zuzen ere. Osagarri honek perpausaren
objektuaz predikatzen du zerbait eta normalean aditz batzuen inguruan
agertzen zaigu: eman, hartu. eskaini, eduki, e.a. Hortaz, -tzat da
predikatu osagarriak hartzen duen atzizki berezia zenbait aditzek hala
eskaturik:
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(115) oparitzat erloju bat eman genion
(116) euskalduntzat jo nuen gizon hura hasieran
Beste aditz askok. dena dela. ez dute hau bezalako sintagmarik
onartzen eta atzizkirik gabeko predikatuak eskatzen dituzte testuinguru
beretan:
(117) udalak Pello alkate izendatu zuen
Baina badira aditz batzuk (eduki eta hartu. esate baterako) bi aldeko
jokoa erakusten dutenak. ondoko adibideetan ikusten den moduan.
esanahiak ere desberdinak dituztela. jakina:
(118) Andoni daukagu aurten irakasle
(119) Andoni irakasle zintzotzat daukagu
(120) neskame hartu dute Inixi
(121) neskametzat hartu dute Inixi
Gauzak. ikusten denez. nahasi samar daude. Areago. kontuan hartzen
badugu goiko aditz horietan ere bikoiztasun hori ez dela beti zilegi.
Zenbait kasutan nahitaezkoa dugu prolatiboaren marka jartzea (erkatu
120 eta 121 adibideak):
(122) *seme hartu dute Inaki
Badirudi arazo semantiko baten aurrean gaudela hor ("semetzat hartu"
diogunean "seme egin" 000 halako zerbait esan nahiko bagenu bezala).
• Ohart gaitezen prolatiboak bi balio izkutatzen dituela zenbait
kasutan:
(123) erregetzat hartu ninduten gizon haiek
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Eta horrek esan nahi du errege izateko harto nindutela (1. balíoa) 000
errege nintzela pentsatu zutela (2. balioa). Nolabaiteko xOOea adierazten
du batzuetan eta ustezko kutsua ere beste batzuetan, betiere aditza zein
den kontuan harto behar dela: horrela, ustezko kutsua hartu, eduki etajo
aditzekin gertatzen da, baina ez eman 000 eskaini aditzekin, hauekin
xOOea adierazten baita normalean, non eta ez duten benetako zentzua
aldatzen:
(124) zorotzat eman nuen

Eta hemen zoma zela "kontsideratu" zuela adierazten du hiztunak.
• Erabilera dela eta, gero eta zabaltzenago ari da beza/a, /egez, gisa
eta antzeko elementuez osaturiko esapideren bat erabiltzeko joera -tzat-en

ordez:
(125) *sorgin beza/a harto ninduten
Askoz ere zuzenago ematen du beste honek:
(126) sorgintzat hartu ninduten

Badirudi beza/a, /egez, gisa eta horiek modua 000 zergatia adierazten
dutela, baina, egia esan, ez da batere erraz gertatzen bereizketak ongi
egitea hemen eta noiz erabili behar den modu bat, noiz bestea, arau
zehatzen bidez adieraztea.
21.10.4. Banatzailea (-ko)
Banaketa batean, izenari 000 zenbakiari begira 000 horren arabera,
bakoitzari dagokiona adierazteko erabiltzen dugo -ko. Prolatiboarekin
gertatzen den bezala, atzizki hau ere sintagma mugagabeekin bakarrik
erabiltzen da: ikas/eko, gizoneko, andreko, e.a.:
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(127) ordaindu didate erreal zilarra bisitako
(128) gizoneko hamar ohe bazen han
(129) iraknsleko hogei ikasle dago ikastetxe horretan
Hala ere, badirudi hemen deldinabideko fonologi arauak ongi
betetzen direla: gizoneko, laguneko, e.a., gizonko eta lagunko esan
beharrean (nabiz Azkuek bere adibideetan gizonko balcarrik ematen
duen).
Ohart gaitezen batzuetan esan izan dela -ko atzizkiak ez duela lekurik
izen bizidunekin. Hemen ikus daitekeenez, ez da inolako eragozpenik
atzizki hau bizidunekin ere erabiltzeko.
21.10.5. Inesiboaren gainean qailcia (-ko)
• Adjektiboez aritu izan garenean ikusi dugu -ko atzizkia hartzen
duten sintagmak izenlagun bihurtzen direla:

(130) [Donostiako kaleak] garbiak dira
(131) [laneko tresnak] oso garestiak izaten dira
(132) [atzoko egunkariak] ekarri zuen berria
Hiru adibideotan azpimarraturik dauden izenlagun horiek, ikusten
denez nongo, zenako eta noizko galdekariei erantzuten diete.
Han bertan esaten genuen, ordea, galdetzailea inesiboan oinarritu
beharrean adlatiboan ere oinarritzen abal dela, batez ere lekua eta ekintza
adierazten duenean (ez hainbeste, bestela, denborarekin loturik

dagoenean):
(133) [Donostiarako autobusa] lauetan ateratzen da
(134) [lanerako tresnak] oso garestiak dira
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Zenbaít ídazlek, gaur egungo zenbaít ídazlek esan nahí dugu,
bereízketa egítea proposatzen du, bígarren honek, lehenbízíkoak ez
bezala, destínatíboa edo adierazíko lukeelakoan. Han esan dugun
moduan, hau ez da batere beharrezkoa, bíde batak eta besteak,
euskaIkíen, eta ez esanahíaren, araberako dístribuzíoa erakusten baítute.
Ikus dezagun oraín zer gertatzen den ínesíboaren gaínean eraíkítako
destínatíboarekín.
• Goían jarri ditugun galdetzaíle horiek guztiak ízenlaguneí bakarrik
ez ezík, adízlaguneí ere ematen diete bíde, ondoko adíbídeotan ikus

daítekeenez:
(135) Lehendakaríak zuhaítz handi bat erosí du [Donostiako]
(136) tresna hauek [ianeko] erosí ditugu
(137) lan hori [atzoko] egín behar zenuen
Adibíde horietan, Donostiako, Ianeko eta atzoko, goíkoetan ez
bezala, adízlagunak dítugu, ez ízenlagunak, aditzaren osagarriak baítira,
adítz síntagmaren barnean bílduak. Beraz, nongo, noizko eta zertako
ízenlagunak nahíz ízenondoak ízan daítezke, testuínguruarcn arabera.
Tradízío handia du euskarak honetan eta egun ere hala erabíltzen da
euskara míntzatuan leku anítzetan, batez ere ekíaldean: Bakea betiko
ízango lítzateke, hortaz, eta ez betirako.
Honen pareko ízango genuke beste adibíde hau ere, herri testu batetik
hartua:
(138) hamar urtetako txístuajotzen nuen
Testuínguruagatík, badakígu hor kontua ez dela txístuak hamar urte
ízatea, baízík kontalariak hamar urte zítueneko txistua jotzen hasia zela.
Eta horrela dio: hamar urtetako, ez hamar urteetarako.
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• Esaera adberbial batzuk ere sortzen ditugu: esate baterako, adibidez.
Kasu honetan ere, esateko ere erabiltzen da, nabiz berriagoa den, beste
adiera batekin:
(139) hori, esateko, ez da Donostian bizi, ia beti kanpoan baita

Dagoeneko bezalako esapideak inesiboan oinarritzen dira, ez
adlatiboan. Dagoeneko eta honez gero ez dira nahasi behar, esan bezala,
bigarrenak balio supositiboa baitu eta inork, frogarik gabe, uste
duenaren agergarria baita:
(140) hiltzear zegoen eta honez gero hil da(teke)

Bestearen kasuan (dagoeneko-ren kasuan alegia), aldiz, dudagabeko
gauza inorle esatean, ikusia 000 jakina duelako, erabiltzen da:
(141) hiruretan bazkaldu eta dagoeneko har ari da igerian

21.10.6. Adlatiboaren gainean eraikia (-rako)
• Ber gauza suertatzen da nora-ren gainean eraiki daitezkeen
adizIagunekin ere:
(142) Hau [Donostiarako] ekarri dute
(143) tresna hauek [lanerako] dira

Hor ere, ikusten denez, zertarako eta norako izenlagun nahiz
izenondo izan daitezke, beti ere nolakoa duten ingurunea. Hala ere,
izenlagun bezala erabiltzea aski berria dela dirudi, Zertarako horri
erantzuna ematen diogunean eta erantzunean aditz izena erabili,
inesiboaren gainean eraikitako formaz baliatzen gara:
(144)
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- Zertako / zertarako ekarri duzu hori?
- Zuk ikusteko
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Ez dugu esaten hor zuk ikusterako, nahiz ikusterako fonna ere
badugun euskal gramatikan, "zuk ikusi orduko" edo halako zerbait
adieraziko ligukeena.
Laburtuz, horrenbestez, esan dezagun etxerako, mendirako,lanerako
eta hauek bezalako adizlagunak etxeko, mendiko eta laneko bezala
erabiltzen dituztela hiztun askok. Horrenbestez, Bilboko trena,
Errenteriako autobusa eta kanposantuko bidetxigorra guztiz jatorrak dim
euskaraz. Izenlagunak dira horiek guztiak, -ra- gabekoak. Analogiaz
sorturiko Xoxoterako bidea delakoaren ordez, Xoxote bidea, Xoxoteko
bidea eta Xoxotera bidea bezalakoak ere entzun daitezke egun.
• Donostiarako nahiz Donostiako, biak adizlagunak ditugunez, zer
gertatzen da etzirako, betirako eta horrela barreiatzen diren
denbora-adizlagun berriekin? Hasteko, ez da dudarik noizko galdekariari
zor zaion erantzunik usuena betiko dela, ez betirako. Hala ere, -raartizki hori daramaten fonnak hedatzen ari dira zenbait arrazoirengatik:
etxerako bezalako adizlagunekin duten analogiagatik, adizki
pertsonaletan erabiltzen ditugun garenerako, duzuenerako eta
horrelakoekin erakusten duten antzagatik (nahiz ekialdeko hiztunetan
aski arrunta den gareneko. duzueneko eta hauek bezalako adizkiak
erabiltzea) eta bestela ere gaur gauerako, atzo arratserako eta halakoak
esaten ditugulako.
Esan dezagun, hortaz, nongo, zertako eta noizko adizlagun bezala
erabiliak izan direla eta hala erabiltzen dituztela egungo euskaldun
anitzek ere.
• Badugu hemen beste arazo bat ere. Ikus ditzagun ondoko adibideok:
(145) Lan bat egin dugu Euskaltzaindiarentzat
(146) Lan OOt egin dugu Euskaltzaindirako
Horrelako adibideetan, ikusten denez, nahasketa bat sor daiteke
-entzat eta -rako kasu-marken artean, lehenago, -entzat atzizkia aztertu
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dugunean esan den bezala. Reraz, han ikus daitezke gai honi buruzko
zenbait iruzkin.
• Ekialdean -ra/w horren ordez -kotzat aurki daiteke maizkara:
(147) joan dadila bertze mundukotzat hobekienik
(148) deldarazione egunekotzat

21.11.

Posposizioak

• Gramatikariak ez datoz bat posposizioa zer den definitzeko orduan.
Hala ere, posposizioak perpausaren sintagmen arteko erlazio
gramatikalak adierazten dituzten forma askeak direla esan daiteke.
Hortaz, batetik kasu marken parekoak dira, baina bestetik haietarik ongi
desberdintzen dira, posposizioak ez baitira, kasu markak bezala, forma
lditikoak.
• Posposizio batzuk, gainera, izen bezaIa ere erabiltzen abal dira:
(149) gaurko arazoei buruz hitz egin du
(150) buru handiegia duela iruditzen zait
Hor ikusten da zenbait izenek perpausaren elementuen arteko
harremanak adierazteko ere balio dezaketela. Hala denean, posposizio
deitzen ditugu eta honako ezaugarriok dituzte:
- kasu markaren bat hartzen dute (beti singularrean, absolutiboa bera

ere izan daitekeela), aldagaitza izan ohi dena:
(151) elizaren bitartez
(152) astearen buruan
- aurretik daraman sintagma, posposizioak kasu marka konkretu bat
hartzera behartzen du:
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(153) arazo horri buruz mintzatu zen
(154) amaren bizkar aski farre egin dute

- sintagmak eta ondoko posposizioak hitz andana bakarra osatzen
dute ia beti eta horrexegatik enk1itiko gertatzen da maíz bigarrena, bien
artean pausaldirik ezin egin delarik:
(155) gaurko arazoei buruz mintzatu gara
(156) gaurko arazoak buruz dakizkit

Esaldi horiek emateko orduan, lehenbiziko kasuan posposizioa bere
sintagmarekin batera ahoskatu behar da, baína bigarrenean errazago
esango dugu aditzarekin batera, aurretik etena egin daitekeelarik.

• Hiru baldintza horien arabera sailka daitezke posposizioak eta hauen
artean ezagunenak, honakook <lira:

aitzi
antz

arciJera
arte

a
barik
barren

behe
beheiti
bestaJde
bide
bitarte
bizkar

nice aítzi ("nire kontra", itzuli zaharkitua)
gaiso antzean dabil
otso antzera jantzi zen
esan duzunaren arabera egin dugu
beste gauza askoren artean
neskatxen artetik
hemendik at egizu nabi duzuna
diru barik etorri zen
munduan barrena (bama) ibili da
aldapa behera doa
eskilaretan behera doa
buruz behera ibiltzen da hori
malda(n) beheiti
mendiaz bestalde oihana dago
lagunaren bidez eskuratu zuen
inoren bitartez ez dugu lortuko
etxera bitartean esango dizut
besteren bizkar utzi dut lana
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bum

esker
esku

gabe
gain

gaindi
gisa
goi

goiti
inguru
kanpo
kontra

landa
lege
lepo
mende
arde
pare

parte
pe

truk(e)
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hogei egunen buruan itzuli zuen
liburu honi buruz ez dakit ezer
gai honen buruz mintzatuko da
mendiari buruz abiatu ziren
nekazariei esker bizi gara
maisuaren esku geratu da horí
oinetakorik gabe atera da kalera
diru gabe ezin da ibili
diru gaberik gaizki konpondu da
horren gain utzi dute
gai honen gainean mintzatu da
etxeaz gainera andrea ere galdu du
etxean gaindi doa
Jainkoak bere gisa(ra) egin gaitu
eskaleretan gora igo da
menditik gora abiatu da
muturrez gora erori zen
aldapa gora joan da bebía
malda goiti
mendian goiti
harnaikak inguruan
plaza ingurutik etorri da
zutaz kanpo ez dut ezertan pentsatzen
zer duzu nire kontra?
haurra amari kontra bildu zen
hemendik landa ez du aurkituko
hortaz landa ez zen inor ere
ama legez bizi da
inoren lepotik egiten du farre
aIkatearen mende dago herria
Mikelen ordez joango naiz
uraren pare gara
ailaren partez etorri naiz
mahai pean aurlcitu zuen dirua
musu truk eman dit dirua
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zehar

mendian zehar ibili ginen

• Zerrenda honetan ez daude posposizio guztiak, jakina. Ez eta
erabilera guztiak ere, nabiz garrantzizkoenak hor bildu diren. Dena dela,
posposizio horietaz aparte badira beste zenbait elementu gure
gramatikariek posposiziotzat hartu dituztenak. Elementu hauek hartzen
dituzten kasuak leku kasuak dira, beti singularrean, (-n. -ra. -tik) eta izen
sintagmari dagokionez, berriz, kasu markarik gabe, deklinagaia hutsa
alegia, 000 -en atzizkiarekin agertzen ahal da. Sail honetakoak dira alde.
aurre, azpi, gain, oste, ondo, gibe/, e.a. Agian hauek ere posposiziotzat
jo litezke. Dena dela, posposizio hauek berex eta marrarik gabe idazten
dira, ikusten denez: esku artean, gerra aurretik, aste barruan, }¡iri barnera.
ikastetxe mailan, geltold ondora, /cable bidez; Urola aldeko (herriak),
eskualde mailako (zerbitzua), denda osteko (almazena), e.a.
• Badira beste zenbait itxuraz posposizio direnak baina beste analisi
bat ere onartzen dutenak: so, beha (egon), bila (joan), eske (ibili),jabe
(izan). zain (egon), zale (izan), e.a. Hala ere, orain arte ikusitako
posposizioak ez bezala, hauek aditz jakin batzuei loturik azaltzen
zaizkigu. Agian izen aditzez osaturiko eta aditz balioa duten lokuzio gisa
aztertzea zuzenago litzateke.
• Azkenik, aipamen labur bat -gan, -gatik eta -entzat atzizkiak direla
eta, hauek ere inoiz pospoziotzat hartuak izan baitira. Gorago ere esan da
zerbait honetaz. Dena dela, ez dute posposizioen sailean aztertu
ditugunek duten askatasuna: bakarrik aske erabili abal izatea. Esaterako,
bi posposiziok aurretik izen sintagma erreferentziakideak baldin
badaramatzate, posposizioak koordina daitezke:
(157) zure kontra ala alde azaldu da?

Baina beste atzizki hauekin ez da halakorik gertatzen:

(158) *amarengan ala gatik aurkitu duzu laguntza?
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Horra hortaz zergatik ez ditugun posposizioen sailean sartu hauele.
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22. Deklinabideko taulak

22. kapitulua:
DEKLINABIDEKO T AULAK

22.1. Kontsonantez
Kattalin
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hwbiltze adlat.
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa

13) InstrumentaIa
14) Motibatiboa

bukaturiko

pertsona

izenak:

Kattalin
Kattalinik
Kattalinek
Kattalini
Kattalin(en)gan,
Kattalin(en) baitan
Kattalin(en) baitako
Kattalin(en)gana(t)
Kattalin(en) baitara(t)
Kattalin(en)ganantz
Kattalin(en)ganaino
Kattalin(en)gan(d)ik
Kattalinen baitarik
Kattalinen
Kattalinekin
Kattalinez
Kattalin(en)gatik
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15) Destinatiboa:
- Gen. gainean ernikia
- mes. gainean ernikia
- Adl. gainean ernikia
- Banatzailea
- Prolatiboa
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Kattalinentzat
Kattalinendako

Kattalin(en)gana/w
Kattalintzat
Kattalindako
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22.2. Bokalez bukaturiko pertsona izenak: Koldo
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa

6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.

8) Hurbiltze adlat.
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa

13) Instrumentala
14) Motibatiboa
15) Destinatiboa:
- Gen. gainean eraikia

- loes. gainean eraikia
- Adl. gainean eraikia

Koldo
Koldorik
Koldok
Koldori
Koldo(ren)gan.
Koldo(ren) baitan
Koldo(ren) baitako
Koldo(ren)gana(t),
Koldo(ren) baitara(t)
Koldo(ren)ganantz
Koldo(ren)ganaino
Koldo(ren)gan(d)ik.
Koldo(ren) baitarik
Koldoren
Koldorekin
Koldoz
Koldo(ren)gatik
Koldorentzat
Koldorendako
Koldo(ren)ganako

- Banatzailea
- Prolatiboa

Koldotzat
Koldotako

sos
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22.3. Kontsonantez bukaturiko leku izenak: Eibar
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hurbiltze adlat
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa
13) InslIUmentala
14) Motibatiboa
15) Destinatiboa:
- Gen. gainean eraikia
- Ines. gainean eraikia
- Adl. gainean eraikia

Eibar

Eibarrik
Eibarrek
Eibarri
Eibarren
Eibar(re)ko
Eibar(re)ra(t)
Eibar(re)rantz

Eibar(re)raino
Eibar(re)tik
Eibarren
Eibarrekin
Eibarrez
Eibar(re(n))gatiJc
Eibarrentzal
Eibarrendako
Eibarko
Eibarrerako

- Banatzailea
- Prolatiboa

Eibartzat
Eibartako

Obarca: Olot-ek ez du *Olotik egiten, Olotetik baizik. Hor ditugu
Usurbildik etaBaztandik. zaIantzagarriagoa da Portugal-en kasua eta
oro bar Euskal Herritik kanpoko geografi izenen kasua: Portugaldik,
Portugaletik; Afganistandik, Afganistanetik. e.a.
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22.4. Bokalez bukaturiko leku izenak:
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hurbiltze adlat.
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa
13) Instrumentala
14) Motibatiboa
15) Destinatiboa:
- Gen. gainean eraikia

- loes. gainean eraikia
- Adl. gainean eraikia

Bilbo

Bilbo
Bilborik
Bilbok
Bilbori
Bilbon
Bilbolco
Bilbora(t)
Bilborantz
Bilboraino
Bilbotik
Bilboren
Bilborekin
Bilboz
Bilbo(ren)gatik
Bilborentzat
Bilborendako
Bilbolco
Bilboralw

- BanalZailea
- Prolatiboa

Bilbotzat
Bilbotalw
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22.S. a

artikuluaz bukaturiko leku izenak:

1) Absolutíboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hurbiltze adlat
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa
13) Instrumentala
14) Motibatiboa
15) Destinatiboa:
- Gen. gainean eraikia

- Ines. gainean eraikia
- Adl. gainean eraikia
- Banatzai1ea
- Prolatiboa
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Iruñea
Iruñerik
Iruñeak
Iruñea1Í
Iruñean
Iruñeko
Iruñera(t)
Iruñerantz
Iruñeraino
Iruñetik
Iruñearen
Iruñearekin
Iruñeaz
Iruñea(ren)gatik
Iruñearentzat
Iruñearendako
Iruñeko
Iruñerako
Iruñetzat
Iruñetako

Iruilea
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22.6. a bokalez bukaturiko leku izenak:
1) Absolutiboa
2) Partitiboa
3) Ergatiboa
4) Datiboa
5) Inesiboa
6) Leku genitiboa
7) Adlatibo s.
8) Hurbiltze adlat.
9) Muga adlatiboa
10) Ablatiboa
11) Genitiboa
12) Soziatiboa
13) Iostrumentala
14) Motibatiboa
15) Destinatiboa:
- Gen. gainean eraikia

- loes. gainean eraikia
- AdJ. gainean eraikia

Donostia

Donostia
Donostiarik
Donostiak
Donostiari
Donostian
Donostiako
Donostiara(t)
Donostiarantz
Donostiaraino
Donostiatik
Donostiaren
Donostiarekin
Donostiaz
Donostia(ren)gatik
Donostiarentzat
Donostiarendako
Donostiako
Donostiarako

- Banatzailea
- Prolatiboa

Donostiatzat
Donostiatako
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22.7. Kontsonantez bukatuak: gizon

I)Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) los

6) L. gen
7) AdI. s.

8) H. 001
9) M. adl
10) Abl

11) Gen
12) Soz

13) Instr
14) Mot
15) Dest

-a:
- b:
- e:
-d:

- e:
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Mugagabea
gizon
gizonik
gizonek
gizoni
gizonengan.
gizonen baitan
gizonen baitako
giwnengana(t).
gizonen baitara(t)
gizonenganantz
gizonenganaino
gizonengan(d)ik.
gizonen baitarik
gizonen
gizonekin
gizonez
gizon(e(n))gatik
gizonentzat. gizonendako
gizonenganako
gizoneko
gizontzat. gizontako

22. Deklinabideko taulak

l)Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) Ins

Mugatu sing.
gizona

Mugatu pIur.
gizonak

gizonak
giwnari
gizona(ren)gan
giwna(ren) baitan

gizonek
gizonei
giwnengan
gizonakan
gizonen baitan
gizor.en baitako
giwnengana(t)
giwnakana
giwnen baitara(t)
gizonenganantz
gizonakanantz
gizonenganaino
gizonakanaino
gizonengan(d)ik
gizonakan(d)ik
gizonen baitarik
gizonen
gizonekin
gizonez
gizonengatik
gizonakatik

6) L. gen
7) Adl. s.

gizonaren baitako
gizona(ren)gana(t)
giwna(ren) baitara(t)

8) H. adl

giwna(ren)ganantz

9) M. adl

gizona(ren)ganaino

10) Ab!

gizona(ren)gan(d)ik
gizonaren baitarik

11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot

gizonaren
gizonarekin
gizonaz
gizona(ren)gatik

15) Dest:
- a:
- b:
- e:

gizonarentzat,
gizonarendako

gizonentzat,
gizonendako

giwna(ren)ganako

giwnenganako

-<1:
- e:
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1) Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) Ins
6) L. gen
7) Adl. s.
8) H. 001
9) M. 001
10) Abl

11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot

Plural hurbila
gizonok
gizonok
gizonoi
gizonongan,
gizonokan
gizonon baitan
gizonon baitako
gizonongana(t) ,
gizonokana
giwnon baitara(t)
gizononganantz.
giwnokanantz
giwnonganaino.
gizonokanaino
giwnongan(d)ik.
gizonokandik
giwnon baitarik
gizonon
gizonokin
gizonotaz
gizonongatik,
gizonokatik

15) Dese
-a;

- b:
- e:
-d:

- e:
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gizonontzat,
gizonondako
gizononganako
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22.S. Bokalez bukatuak:

se me

Mugagabea

I)Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) Ins
6) L. gen
7) Adl. s.

8) H. adl
9) M. adl
10) Abl

11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot
15) Dest:
- a:
- b:

- e:
-d:
- e:

seme
semerik
semek
semeri
seme(ren)gan.
semeren baitan
semeren baitako
seme(ren)gana(t).
semeren baitara(t)
seme(ren)ganantz
seme(ren)ganaino
seme(ren)gan(d)ik.
semeren baitarik
semeren
semerekin
semez
seme(ren)gatik
semerentzat,semerendako
seme(ren)ganako
semeko
semetzat. semetako
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1) Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) Ins

Mug. sing.

Mug. plur.

semea

semeak

semeak
semeari
semea(ren)gan.
semearen baitan

semeek
semeei
semeengan.
semeakan.
semeen baitan
semeen baitako
semeengana(t)
semeakana
semeen baitara(t)
semeenganantz
semeakanantz
semeenganaino.
semeakanaino
semeengan(d)ik.
semeakandik
semeen baitarik
semeen
semeekin
semeez
semeengatik
semeakatik

6) L. gen
7) Adl. s.

semearen baitaJw
semea(ren)gana(t)
semearen baitara(t)

8) H. adl

semea(ren)ganantz

9) M. adl

semea(ren)ganaino

10) Abl

semea(ren)gan(d)ik.

11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot

semearen baitarik
semearen
semearekin
semeaz
semea(ren)gatik

15) Dese

-a:

semearentzat.
semearendako

semeentzat,
semeendako

seme(ren)ganako

semeenganako

- b:

- e:
-d:
- e:
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22.9. a

I)Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) Ins
6) L. gen
7) Adl. s.
8) H. adl
9) M. adl
10) Abl
11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot
15) Dest:
- a:
- b:
- e:
-d:
- e:

bokalez bukatuak:

alaba

Mugagabea
alaba
alabarik

aJabak
alabari
alaba(ren)gan,
alabaren baitan
alabaren baitako
alaba(ren)gana(t)
alabaren baitara(t)
aJaba(ren)ganantz
alaba(ren)ganaino
a1aba(ren)gan(d)ik
alabaren baitarik
alabaren
alabarekin
alabaz
alaba(ren)gatik
alabarentzat
aJabarendako
alaba(ren)ganako
aJabako
alabatzat
aJabatako
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1) Abs
2)Part

3)Erg
4) Dat
5) Ins

Mug. sing.
alaba

Mug. plur.
aJabak

aJabak
alabari
alaba(ren)gan,
alabaren baitan

alabek
alabei
alabengan.
alabakan,
alaben baitan
alaben baitako
a!abengana(t),
aJabakana,
alaben baitara(t)
alabenganantz,
alabakanantz
alabenganaino.
alabakanaino
alabengan(d)ik,
alabakandik,
alaben baitarik
alaben
alabekin
alabez
alabengatik,
alabakatik

6) L. gen
7) Adl. s.

alabaren baitako
alaba(ren)gana(t)
alabaren baitara(t)

8) H. adl

alaba(ren)ganantz

9) M. 001

alaba(ren)ganaino

10) Abl

alaba(ren)gan(d)ik
alabaren baitarik

11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot

alabaren
alabarekin
alabaz
alaba(ren)gatik

15) Dest
-a:

alabarentzat
alabarendako

- b:

- e:
- d:

- e:
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alaba(ren)gana1w

alabentzat
alabendako

22. Deklinabideko taulak

22.10. Kontsonantez bukatuak: haran
mugagabea
1) Abs
2)Part
3)Erg
4)Dat
5) lns
6) L. gen
7) Adl.s.
8) H. adl
9) M. adl
10) Abl
11) Gen
12) Soz
13) Instr
14) Mot
15) Destin
- a:
- b:

- e:
- d:
- e:

haran
haranik
haranek
harani
haranetan
haranetako
haranetara(t)
haranetarantz
haranetaraino
haranetatik.
haranetarik
haranen
haranekin
haranez
haran(e)gatik.
haranengatik
haranentzat.
haranendako
haranetako
haranetarako
haraneko
harantzat.
harandako

mugo sing.
1rJram

mugo plur.

haranak
haranari
haranean
haraneko
haranera(t)
haranerantz
haraneraino
haranetik

haranek
haranei
haranetan
haranetako
haranetara(t)
haranetarantz
haranetaraino
haranetatik,
haranetarik
haranen
haranekin
haranez
haranengatik.
haranakatik

haranoren
haranarekin
haranaz
harana(ren)gatik
haranarentzat.
haranarendako
haraneko
haranerako

haranak

haranentzat.
haranendako
haranetako
haranetarako
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22.11. Bokalez bukatuak: mendi

I)Abs
2)Part
3)Erg
4) Dati

mugagabea
mendi
mendirik
mendik
mendiri

mugo sing.
mendia

mugo plur.
mendiak

mendiak
mendiari

mendiek
mendiei

5) Ins
6) L. gen
7) AdJ. S.
8) H. adI.
9) M. adl.
10) Abl

menditan
menditako
menditara(t)
menditaranrz
menditaraino
menditatik.
menditarik

mendian
mendiko
mendira(t)
mendiranrz
mendiraino
menditik

mendietan
mendietako
mendietara(t)
mendietaranrz
mendietaraino
mendietatik,
mendietarik

11) Gen
12) Soz
13) Inste
14 Mol.

mendiren
mendirekin
mendiz
mendi(ren)gatik

mendiaren
mendiarekin
mendiaz
mendia(ren)gatik

mendien
mendiekin
mendiez
mendiengatik,
mendiakatik

mendirentzat,
mendirendako
menditako
menditarako
mendiko
menditzat.
menditako

mendiarentzat,
mendiarendako
mendiko
mendirako

mendientzat•
mendiendako
mendietako
mendietarako

15) Dest

- a:
- b:

- e:
-d:
- e:
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bokalez amaituak: eliza

(Ronen eredukoak: dira honak:o hauek: animalia, arbola, arrantza,
area, aizkora, ardura, arantza, aztarna, azoka, aldaketa, aldapa, abiadura,
arma, berba, borrxa, horatza, bazka, burdina, bukaera, burruka, bilduma,
berriketa, besarkada, denbora, dardara, denda, domeka, dotrina, egia,
egitura, eliza, egoera, erdara, erregela, euskara, eskola, estropada, erreka,
errota, examina, esaera, eskaintza, eztabaida, ezpata, ezaguera, ezkontza,
ezagutza,fama,familia,feria,festa, galdera, galera, gaztaina, gatazka,
gauza, gramatika, grazia, gerla, gertaera, gela, heriotza, hedadura,
hasiera, hizketa, hizkuntza, harridura, orma, ibilkera, ikara, ikasketa,
ikara, ikastola, ilara, iskanbila, itxura, irrika, iziadura, jaka, jakintza,
jarduera, jendetza, joera, jokaera, kabia, kandela, kanta, kaliza, kartzela,
kezka, kipula, koilara. kondaira. konponketa, kutxa, laguntza, laranja,
leihatila, leka, lotsa. lotura. lukainka. maila. makila, makina, marra,
marrantza, meza. moda, mota, muga. nekazaritza, ohitura, okela, ola,
ordena. parrasta, pezeta, piztia, premia, proba, punta, puska, pentsakera,
polizia, penitentzia. politika. probintzia. prozedura, purga, sakana,
sakela. salakuntza. saltsa, salmenta, salda. seaska, sega soka. sorrera,
taberna, tankera. teila. tresna ... eta orohar, -eria. -keria, -kuntza, -tza, keta, -era eta horrelak:o atzizkiez osatuak).

l)Abs
2)Part
3) Erg.
4)Dat
5) Ins
6) L. gen
7) Adl.s.
8) H. ad!
9) M. adl
10) Abl

mugagabea
eliza
elizarik
elizak
elizari
elizatan
elizatako
elizatara(t)
e1izatarantz
elizataraino
elizatatik,

mugo sing.
eliza

mugo plur.
elizak

elizak
elizari
elizan
elizako
elizara(t)
elizarantz
elizaraino
elizatik

elizek
elizei
elizetan
elizetako
elizetara(t)
elizetarantz
elizetaraino
elizetatik,
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11) Gen
12) Soz
13) lnst
14) Mot

elizatarik
elizaren
elizarekin
elizaz
eliza(ren)gatik

elizaren
elizarekin
elizaz
eliza(ren)gatik

elizetarik
elizen
elizekin
e/izez
elizengatik,
elizakatik

elizarentzat.
elizarendaJw
elizako
elizarako

elizentzat.
elizendako
e/izetako
elizetarako

15) Destin.

- a:
- b:
- e:
-d;

- e:
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elizarentzat,
elizarendaJw
elizatako
elizatarako
e/izako
elizatzat
elizatako

22. Deklinabideko taulak

22.13. Erakusle arruntak
1) Abs.
2) Parto
3) Erg.
4)Dat
5) In.
6) L.g.
7) A.s.
8) H.a.
9) M.a.
10) Abl.
11) Gen.
12) Saz.
13) Inst
14) Mol.
15) D.
- a:
- b:
- e:

hou

hauek

honek
honi
honetan.
honengan.
honen baitan
honetako
honetara(t).
honengana(t)
honetarantz.
honenganantz
honetaraino.
honenganaino
honetatik.
honetarik.
honengan(d)ik
honen
honekin
honetaz.
hone(za)z,
hone(n)gatik

hauek
hauei
hauetan.
hauengan,
hauenbaitan
hauetako
hauetara(t),
hauengana(t)
hauetarantz,
hauenganantz
hauetaraino.
hauenganaino
hauetatik,
hauetarik,
hauengan(d)ik
hauen
hauekin
hauetaz.
haue(za)z,
haue(n)gatik

honentzat,
honendaJw
honetako
honetarako
honenganako

hauentzat.
hauendaJw
hauetako
hauetarako
hauenganako

- d:

- e:

521

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna

hori
1) Abs.

hori

horiek

ho"ek
hom
ho"etan,
ho"engan.
ho"en bailan
ho"eta1w
ho"etara(t).
ho"engana(t)
ho"etarantz.
ho"enganantz
ho"etaraino.
ho"enganaino
ho"etatik,
ho"etarik.
ho"engan(d)ik
ho"en
horrekin
ho"etaz,
ho"ezaz,
ho"ez
ho"e(n)gatik

horiek
horiei
horietan.
horiengan,
horien bailan
horietako
horietara(t).
horiengana(t)
horietarantz•
horienganantz
horietaraino.
horienganaino
horietatik.
horietarik.
horiengan(d)ik
horien
horiekin
horietaz,
horiezaz.
horiez
horie(n)gatik

ho"entzat.
ho"endako.
ho"eta1w
ho"etaraJco•
ho"enganaJco

horientzat.
horiendako.
horietako
horietaraJco•
horienganako

2)Part.
3) Erg.
4) Dat.
5) In.
6) L. gen.
7) Adls.
8) H. adl.
9) M. adl.
10) Abl.
11) Gen.
12) Soz.
13) Insl.
14) Mol.
15) D.

-a:
- b:

- e:
-d:

- e:
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hura

1) Abs.
2) Parto
3) Erg.
4) Dat

hura

haiek

hark

haiek
haiei

5) In.

hartan,

6) L. gen.
7) Adl.s.

8) H. adl.
9) M. adl.

10) Abl.

hari

harengan,
harenbaitan
hartako
hartara(t),
harengana(t),
haren baitara(t)
hartarantz.
harenganantz,
hartaraino.
harenganaino.
haren baitaraino
hartatik.
hartarik.
haren baitatik.
haren baitarik.
harengan(d)ik

11) Gen.
12) Soz.
13) Inst.

haren
harekin
hartaz.
harez

14) Mol.

hare(n)gatik.
hargatik

haietan,
haiengan,
haien baitan
haietako
haietara(t),
haiengana(t),
haien baitara(t)
haietarantz.
haienganantz,
haietaraino.
haienganaino.
haien baitaraino
haietatik.
haietarik,
haien baitatik,
haien baitarik.
haiengan(d)ik
haien
haiekin
haietaz.
haiezaz.
haiez
haie(n)gatik

15) D.

-a:

harentzat,

haientzat,
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harendako
- b:
- e:

hartako
hartarako

harenganako
-d:
- e:
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haiendako
haietako
haietarak:o
haienganako

22. Deklinabideko taulak

22.14. Zenbatzaileak: bat eta batzuk
Zenbatzaile hauek direla eta, ondoko lerroetan eskaintzen da
laburturik: Euskaltzaindiaren gomendioa.
Eat hitzak, leku-denborazko ez diren kasu-atzizkietako bat hartzen
duenean, deklinabide mugagabearen arabera hartzen duo Hauek dira,
beraz, fonnak:

bat
batek

batí
baten
bateldn
batentzat
batez

Dena dela, beste hitzaren agerraldi mugatu baten eraginpean dagoenean,
ez bestela, bat-ek deklinabide mugatuko fonnak, hau da:

bata
batak
batari

balaren
batareldn
batarentzat

bataz
hartzeko joera agertzen du literatur tradizioan eta horixe da gomendatzen
dena. Leku-denborazko kasuei dagokienez, ostera, fonna hauek
gomendatzen ditu Euskaltzaindiak euskara baturako:
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batean
bateko
balera
batetik
Eguerdiaz ondoko ordua adierazteko, ordu batean 000 ordu batetan
erabiltzen da, euskaIkien arabera. Puntu hau, orduak oro bar adierazteko
emango duen gomendioan erabakiko du Euskaltzaindiak.

Bat hitzak, plurala, -zu atzizkiaren bitartez egiten du. Dena dela, kasuatzizkiak hartzean ez dute euskalki guztiek berdin jokatu literatur
tradízioan. Honako hauek dira gomendatzen diren formak:

batzuk (abs.)
batzuek (erg.)
batzuei
batzuen(batzuengan,batzuengana,batzuengan(d)ik)
batzuekin
batzuentzat
batzuetan
batzuetako
batzuetara
batzuetatik (-tariJe)
Batzuak gisako erak, bat-en kasuan ez bezala, aski bakan eta oso
idazle gutxitan agertzen dira eta beti beste-ren agerraldi mugatuen
eraginpean, noski. Hortaz badirudi horre1ako formak baztergarritzat harto
behar direla euskara batuan.
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23. lnterjekzioak

23. kapitulua:

INTERJEKZIOAK

23.1. Interjekzioak zer diren
• Hiztunok bihotz a1diak bizi adierazteko erabiltzen ditugon oihu
hítzei deitzen diego interjekzio. üihu hauen artean sartzen dira kaixo,
eup, ai, atx eta hauek bezalakoak. Hitz hauek ez dira, berez, orain arte
ikusi ditugunen tankerakoak, ez baitute perpausaren barnean inolako
funtziorik betetzen, ez oinarriz1co osagai bezaIa ez eta osagai horien
arteko erlazio hizki gisa ere.
Askotan esan ohí den moduan, interjekzioak perpaus osoaren antzeko
zerbait lirateke, harridura perpausen antzeko zerbait alegia. Askotan,
gainera, beste harridura perpausen a1boan, 000 tartean, paratzen da,
aposizio gisako zerbait osatuz:
(1) o!
(2) ene!
(3) ene! han ikusi genituenak!
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Esangurari dagokionez, berriz, aski zabala gertatzen da interjekzioa,
ordezka ditzakeen harridura perpaus guztietara irekia baitago, berbaldiaren
testuinguroak mugatzen duela aldi bakoitzean zein den esanahai zehatza,
ondoko adibideotan ikusten den bezala:

(4) ene! hau beldurra!
(5) ene! hau poza!
(6) ene! hau pena!
Harridura hitz horrek zehatz-mehatz zer esan nahi duen jakiterik ez
dugu, inguruari kasurik egiten ez badiogu. Honekin batera esan beharra
da, jakina, interjekzio batzuk besteak baino mugatuagoak direla eta ez
dutela, horrenbestez, beste horiek bar dezaketen zabalerarik hartzen.
Aipatu beharra da, azkenik, interjekzioak berezitasun jakinak dituela
hizkera doinuari, mintzaldiaren doinuari, dagokionez. Esate baterako,
haren eta ondoko perpausaren etena gertatzen da normalean, edo doinu
aldaketa nabarmena bederen.
• Hitz batzuk berez dira interjekzio: ai!, eup!, atx!, epa!, txo!, txut!,
e.a. Badira, haatik, izenak eta aditzak ere interjekzio gisa erabiltzen
ditugunak: ama!, Maria!, hara!, begira!, ene!, baina!, e.a. Interjekzio
gisa agertzen direnean, jakina, beren esangura arrunta galdu egiten dute
eta interjekzioari dagokion esanahi berria eskuratu:
(7) nire aitak amari gona gorria ekarri dio
(8) ama! zer zen gero hura!

Eta norbaitek harriduraren harriduraz airaren! esaten duenean,
erabiltzen duen aita horrek ez du goiko perpausarekin zerikusirik, bistan
denez.
• lnterjekzioek berezko funtziorik ez badute ere, alboko zeregina
betetzen dutenez, hizkera adierazkorrari dagokionez badute ordea
garrantzirik. Horrela, hizkuntza eta beronen baliabide adierazkorrak ongi
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ezagutzen ez dituztenen hiztunek bestelako hitzak hartzen dituzte,
intonazio berezia emanez: gizoooon!. neskaaa!, hizkuntza maila
diferenteei zor zaien egokitasuna galduz eta zinez hizkuntzak eskura
dituen interjekzio horiek baztertuz.
Honekin batean aipatu beharra da euskalki bakoitzak bere
interjekzioak garatu dituela eta zenbait kasutan batasuna gertatzen baldin
bada ere, beste askotan aniztasuna da nagusi.

23.2. Interjekzioen sailkapena
Bi sail handi bereiz daitezke interjekzioen artean, lehen esan dugun
madura: berezko interjekzioak eta interjekzio gisa erabilitako bestelako
hitzak.
• Berezko interjekzioak dira beti interjekzio eta hori baizik ez
direnak: uf!. et!. atx!. oi!. ai! eta hauen parekoak. Mintzaira
artikulatuaren muga-mugetan aurkitzen dira eta jatorria, seguraski ere,
senaz jaulkiriko oihuetan dute. Amildegian behera doanari berez
ateratzen zaion aaa omu luze-eroa ez da interjekzioa, hauek komentzioz
finkaturiko oihuak baitira eta ez instinto hutsez jaulkiak. Bistan dago
kaixo, alajaina, utikan eta halako interjekzioek ez dutela inolako
zerikusirik berez sortzen diren oihuekin.
Horrelako interjekzio batzuek hizkuntzaren ohizko joera fonetikofonologikoak gainditu egiten ditu: uf eta eup interjekzioak, esate
baterako, aski markatuak dira fonetika aldetik, euskal hitzak ez baitiraf
edo p soinuez bukatzen.
• Berez bestelako hitz klase edo hitz multzo izanik, interjekzio gisa
erabiltzen dira hitz batzuk: ama!. ene! heI!, tira!. baina!. otoi!, arren!,
alde!, kasu!, e.a Mota askotako hitzak dira, hauen artean batzuk besteak
baino finkatuxeago ager baldin badaitezke ere. Hemen aipatzekoak dira,
halaber, esaerak eta sintagmak ere: aitaren!. beharrik!. kontuz! arrano
pola!, deabrua!, e.a.
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• Esanahiari dagokionez sailkapen eta zerrenda bat baino gehiago
egin izan da: harridura, baiezpena, larritasuna, nazka, arreta deia, irria,
mespretxua eta antzekoak aurkitu dira sailkapen batean. Bestean, berriz,
agurrak, deiak, ustekabeak, dei hitzak, e.a.
Horrelako sailkapenak nekez biltzen dira, dena dela, arrazoizko
sistema zehatz batera, ezinezkoa baita, sailkapen ad hoe OOt egin barik,
interjekzio jaJein hau multzo honetakoa dela, eta ez hartakoa, esatea.

23:3. Bestelako harridura esapideak
Zehatz eta estu hartuta interjekzio ez badira ere, interjekzioen
inguruan aipa daitezke era berean nolabait fmkaturik erabiltzen ditugun
harridura esapide zenbait
• Batzuk esaldi zatiak dira, gainerakoa isilpean 000 uzten dutenak
(esaldi hauek ez dute denek hedadura bera eta batzuk euskalki OOtzuetara
bakarrik mugatuak dira): eskerrik asko!. egun on!, hau da. hau!,
baldinba!, behazak honi!. jakina!, e.a.
• Beste zenbait harridura egiturak dira, hitz diferenteez bete daitezkeen
egiturak alegia: bai ederra! (izenondo + aditzondo), hau mutila!
(erakuslea + izena), egunaren ederra! (iZenlaguna + izenondo mugatua),
deabruak eramango aha/ hau! (geroaldia + ahal), ailetsa, ai/edin ga/! (ai
partikula).
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Gai aurkibidea
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3. pertsonako marka 250

7 urteetako ardoa 175
7 urteko ardoa 174
7 urtetako ardoa 174
a. perifrastikoak 253

abantzu461
ablatiboa 459; 464; 472; 479;
481
absolutiboa 10; 11; 13; 14;
15; 16; 32;62; 66; 83; 84;
141; 160; 185; 186 eta ond.;
188; 192; 193; 197; 206;
232; 234; 249;251; 252;
272; 411; 418; 427;
447;451; 455; 468; 498
absolutiboa (-0) eta partitiboa
(-ik) 186
absolutiboaren baliokidea 189
adberbializatuak 472
adberbializatze bidea 474
adberbializatze moduak 451
adberbializazioa 451
adberbio funtzioa 20; 448
adberbio gisa 452
adberbio kutsua 81
adberbioak 102, 173; 447 eta
ond.; 463 eta ond.
adberbioaren funtzioa 460
adberbioaren zeregina 448
adierazpen 2
adierazpen perpausak 2
adina 119

adiskideakaz 482
aditz alokutiboa 406

aditz arazleak 211; 215; 217
aditz bakunak 200
aditz becezk:oak 201
aditz elkartu berezk:oak 202
aditz elkartuak 200; 202
aditz eratorriak 201
aditz ez-akusatiboak 259
aditz inpertsonalak 211
aditz inkoatiboak 210; 211;
217
aditz iragangaitz ez-ergatiboak
13; 14
aditz iragangaitz ez-akusatiboak
13; 14; 418
aditz iragangaitzak 12; 13; 14;
187; 207;259
aditz iragankorrak 14; 194; 428
aditz iragankorretako objektua
187
aditz izena 166; 231 eta ond.;
233
aditz jabea 6
aditz modala 415; 442
aditz multzoa431; 434
aditz nagusia 1
aditz-adjektiboa 122
aditzperifrastikoa5
aditz trinkoa 5
aditz (saldu etajoan) bakunak
201
aditzaren 3gitura 266
aditzaren esanahia 200
aditzaren sarea 268
aditzaren semantika 254; 273
aditzari atxikia 432
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aditzen argumentuak 12
aditzoin+izenondokoa 120
aditzoina 45; 200; 222 eta
ond.; 225; 254; 257; 378
aditzoina+atzizkia 45
aditzoina+izenak 45
aditzondo bakunak 450
aditzondo baten funtzioa 112
aditzondo eratorriak 450
aditzondo gisa 450; 459
aditzondo konposatuak 450
aditzondo kutsua 124
aditzondoa 9; 18; 123; 164;
201; 223; 447 eta ond.
aditzondoen sailkapen forrna1a
450
aditzondoen sailkapen
semantikoa 453
adizki jokatua 32; 434; 436
adizki neutroak 377
adizki perifrastikoa 409
adizki predikatuak 6
adizki "semisintetikoak" 388
adizki trinkoa 253; 269; 409
adizkien forma eta erabilera 242
adizlaguna 9; 164; 447; 448;
463;464
adjektibo biderkalZaileak 103
adjektibo predikatiboak 130
adjektiboak 85; 115 eta ond.;
151 eta ond.; 201; 447
adlatiboa (-ra), 32; 164; 170;
171; 224;236;412;459;
464;473;474;478;489;
496
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adlatiboari -ka erantsi, 236
afaldu 207
agente pazientea 16
agentea485
agentedunak 12
agian461
aginte adizkiak 377 eta ond.;
398
aginte perpausak 4
-aga 128; 142; 143; 146; 460
-agodun sintagma 144
agintekera 2; 377; 378; 380
ahaI420;433,445
ahal partikularekin 420
ahalla1433;441
ahalezko baldintza 396
aholkuak 377
ahozko hizkeran 406
-ail137
aise 460; 461
al 3; 433; 444
al partikula 445
alabagatik 486
alabakatik 486
alabakgatik 486
albait- aurrizkia 379
aldaera fonologikoak 166; 257
aldaera pasiboa 17
aldagaitza 449; 498
alde 193
alde egin 11; 193; 203
aldia 200; 243 eta ond.; 253;
261 eta ond.; 268; 377
alegiazkoa 393; 395; 397
alokutiboa266;401;402
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Altube 29; 56

aritzen 270

amatxo 38
amona Josefina 183

Arradoi467
arrunta37
artikulua 79; 80; 81; 111; 125;
126; 131; 147; 149; 163;
186; 188; 191; 224;449
asid 106; 109; 138
asko 105; 108; 109; 138; 140;
149; 190
asko eta aski 460

anaforik:oa 71
anbiguetatea 198

andere 180
andereño 180
andre Maddalen 183
anitz 107
antipasiboak 16; 18; 126; 428

apika461
apodosia 391; 392
aposizio ez-murrizgarriak 179;
181
aposizio murrizgarriak 180;
181; 184
aposizioa 46; 74; 100; 111;
113; 132; 148; 149; 161;
179 eta ond.; 181; 453; 456;
527
arau fonologikoak 491
arazi 211; 215
arazlea 202; 211; 215; 217;
218;225
arazo semantikoa 492
ardatz elementua 36; 199
ardatza 36, 232
are maila aditzondoa 145
arestion 82

Argia 39
argumentuak 9; 10; 12; 13; 14;
15; 216; 401
ari izan 243; 268; 270; 271

ariko 270
aritu270

askoa 139
askoen 140
askotxo 107
aspaldion 82
aspektua 200; 243 eta ond; 254
eta ond; 255; 259; 265; 268;
269;377;442

Ataundik 480
Ataunetik 480
atributo 429
atribuzio perpausa 6; 18
-ats 137
atzizki indargarriak 455
atzizki indartzaileak 450

atzoko 168
aukera378
aukeragaldera4
aurkaritza 487; 488
aurresuposizioa 63
aurrizki 5
aurtengo 168

auSaz461
Axular 92; 165; 265; 270; 474
azentuazioa 198
Azkue 270; 274; 494
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ba 5; 27; 28; 392; 393; 398;

432;433;434;435;438;
439
bai 436
bai-ez erako galderak 3, 58
baiezko partikula 435
baiezkoa 5
baiezkoa hanpatzeko 437; 439
baiezkotasuna 5
baieztapena 435
baieztapena 000 ezeztapena 457
baieztu434
bait444
baita465
bakoítza 65; 103
bakuna 2; 42
baldin ba- 391
baldintza adizkiak 266; 377 eta
ond.; 391
baldintza alegiazkoak 393; 395
baldintza aurrizkia 395
baldintza erreala 393; 394; 397
baldintza ez-alegiazkoa 392
baldintza gertagarria 394; 397;
399
baldintza perpausak 190; 427
baleki 393
baletor 393
baliabíde adierazkorra 528
balio adberbiala 230
balío afektiboa 403
balío bíhurkaria 58
balio bikoítza 273
balío destinatiboa 237
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balio du273
balío enfatikoa 98; 191
balio erakuslea 83
balío generikoa 91
balío inpertsonala 208; 210
balio izan/ukan esapídeek 207
balio neutroa 137
balio nozíonala 82
balio pragmatikoa 404
balio suposítiboa 496
baliokideak 413
bana 103
banatzailea (-ko) 493
barneko argumentua 11
baso bat ur hotz 93
bat93; 101; 105; 131
bat edo bat 61
bat edo beste 66
bat ere 64
bat eta batzuk 92; 525
bat zenbatzailaren abusua 92
bat-en dekIínabíde 93
bata 93
bata bestea 69; 466
batbedera 65
baten bat 61
batere 64; 140
batzuak 526
batzuk 93; 105
baxenafarreraz 467
bazkaldu 207
bazkaldu dut 213
bazkaldu Miz 10
bazkaldu niz 213
Baztan 161; 196; 235
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bedera 103
begibakar 135
begiratu 206; 213
beharra419

behenafarrera 140; 161; 213;
403;405;412;432;440
behinekoa 167
behingo 167
behintzat 57
beldur eman 204
ber 85; 116; 131; 178
ber gizona 85
ber- aurrizkia 84
bera 58; 73; 74; 75; 85; 131;

132
bera eta berdin 133
beraien 73
beran 73
beraren73
berau 74; 75; 85; 131
beraz 133
berba 193
berba egin 193; 203
berdin 131, 133

berdintasuna 147
bere 58; 73
bere bihurkaria 65
berean 132
beregaina 1; 3
berez 133
berezia 37
berezko interjekzioak 529
bero 134
berori 55; 74; 75; 85; 131
beroriek 55

berorika 380; 404; 405
berri443
bertan 132
beso luzeko pilotaria 175
beste 66; 114; 116; 156; 176;

177; 178; 525
beste, izenlaguna 177
bestela 177
betiko 171; 495
betirako 171; 495
bezain 147
bide 203; 433; 441; 446

bider452
bigarren mailako osagarria 484
bigarren objektua 195
bihotz oneko mutila 175

bihurkariak 67 eta ond.; 213
bihurtu 125; 128
bikoitz 103

bikun 103
bizi izan 215

biziduna 41; 62; 152; 162;
164; 169;465;468;473;
490;494
bizigabea 41; 62; 159; 465;
468;469;490
biziki 106
bizitzen da 272

Bizkaia 141
bizkaieraz 29; 63; 75; 94; 137;
138; 147; 187; 213; 236;
257;405;411;412;413;
414;424;425;441;468;
472;482;483
bokatiboa 57; 188
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Bonaparte 184
Bordele95
burclina48
buruaz handiago 144
burutua255
burutugabea 255
bustidura 136
dagoeneko 455; 496
dagoeneko eta honez gero 4%
data 99
datiboa (-i) 10;'11; 13; 19; 32;
66; 186; 194 eta ond.; 214;
215; 216; 249; 251; 412;
417;490
deabruagatik 485
debekua419
Deia39
deitu 11; 13; 206; 213
deitura + izen arrunta 181
deklinabide atzizkia 457
deklinabidea 463 eta ond.
deklinagaia464; 481; 483;
488;489
deklinatua 450
dena 110; 112
denbora 188; 255; 445; 477;
482
denbora aclitzondoak 144; 454;
455;456;481
denbora eta baldintzaren kutsua
441
denborazko balioa 235
desira 378; 441; 445
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destinatiboa (-entzat, -(ra)ko, tzat) 464; 488; 489; 495
detenninanteak 114
detenninatzaile indartua 74,84
detenninatzaile zehaztugabea
79; 113
detenninatzailea 36; 38; 79 eta
ond.; 81; 114; 148
deus64
dirudun mutila 155
distiratu 207
distributiboa 103; 104
Doi eta ozta 461
Don 183
Donostiako autohusa 172
Donostiarako autohusa 172
Donostiarako nahiz Donostiako
497
dotore 128
-dun atzizkia 116; 176
dun eta -tar 155
Duvoisin 165
ebentuala 394
*edin 275; 378; 395
edo443
edonor61
edozein 114
edozer 61; 62; 114
eduki 492
eduki semantikoa 128; 410;
453
*edun 275; 395
egarri naiz 187
-egi 128; 146; 460
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-egidun izenondoak 147
egia 394
egia balioa 432, 433; 434
egile elkarteak 50
egilea 192; 218; 485
egilea eta subjektua 192
egiletasunal92;486
egiletasuna eta subjektotasuna
192
egin 27
egin dulce 263
eginbidea 419
egoera413
egon 125; 413
egun 166
egundoko 168
egunelo 166

egunelo albisteak 167
egunelo lokalekua 167
egungo 167
egungo albisteak 167
egungo euskara 161; 164; 479
egungo lokalekua 167
eguraldi aditzak 10; 194; 272;
412
ei 433; 441; 446

Eibarretilc 4SO
Eibartik 480
ekialdeako euskara 4; 56; 57;
58; 82; 95; 101; 102; 122;
140; 141; 147; 150; 155;
163; 165; 169; 170; 195;
196; 205; 207; 213; 221;
223;224; 231;232; 234;
236;243; 256;262; 266;

273;274; 396;402;403;
412;414;416;417;421;
429;436;440;443; 465;
466;498
-ekila 482
ekintza 254; 255; 413; 453;
470
ekintza 50; 160; 215; 216;
235; 413;
elemento atributiboa 36
elemento autonomoa 262
elipsia 158; 443; 449
eliza 48
elkar 68; 69; 466
eIkarkaria 213
eIkarrizketa laguna 402
eIkartua 2; 42; 51
emazteenganako 169
emaztetako 169
-en atzizkia 140; 141

-en batSO
-en 000 -lo 151
-en fonnako superlatiboa 142
-en genitiboaren 232; 486
-en izenlaguna 488
enfasia438
enklitikoa 499
entzu1ea 54
entzun 213

erahilarazi 202
erabilera aldaketa 405
erabilera batzuen abusua 191
erabilera inpertsonala 218
erabilera klasikoa 111
erabilera mugatoa 414
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eragilea 201; 218
eragin 215
erakusle indartua 84
erakusleak 5; 79; 81; 82; 131;
454;456;458;468
erakusleen funtzioa 82
erakusleen lekua 82
eratar atzizkia 166; 169
eratarria 42
erdararen eragina 486
ere 57; 62; 65; 443
ere partikularekin 456
ergatibitatea 252
ergatiboa (-k) 8; 12; 13; 14;
15; 16; 32; 62; 66; 68; 84;
186; 191eta ond; 197; 206;
211; 232; 249; 251; 252;
485
ergatiboa eta absolutiboa 16
ergatiboa eta datiboa 196
erlatiboa 141; 227; 228; 265;
437;443
erlazio gramatikalak 498
erreala 393 eta ond.; 397 eta
ond.
erreferentzia 38; 39; 71; 74;
189;248
erreferentzia zehatza 38
errefrauak 222
errege38
erregistro 60; 154; 403; 404;
405;406
erretorik:oa 190; 457
esaera adberbiala 456; 457;
461;470;472;496
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esaerak 230; 231
esaldi zatia 530
esanahia 200; 204; 216; 242;
253; 254; 394; 396;413;
419; 421;436;439;469;
481; 487;491;495; 530
esapideak 84; 127; 134; 140;
144; 158; 196; 224; 238;
410;466;472;485;493
eskertu 213
esku eman 203
esku hartu 11
Estatu Batuak 39
estilistika 117
-(e)tarik 480
-(e)tatik480
-etaz 483
etor badadi 398
etor badaiteke 396; 398
etor badaiteke eta etor baliteke
399
etor baleái 395; 396
etor bazitekeen 398
etor daiteke eta etor liteke 399
etorkizuna 256; 257; 271; 272
etorri (izan) balitz 395
etorri bada 397
etorri balitz 395
etorri bazen 397
etorri dateke 263
etorriko balitz 395; 396
etortzen bada 397
etortzen balitz 395; 396
Etxaniz 271
etxeango 168
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Etxeberri Sarakoa 172
etxeko 171; 497
etxeko, gaurko eta dantzako
izenlagun nahiz adiz1agun
170
etxen 468
Etxenike 95
Etxepare 95; 165; 265; 379;
467
etxerako 171; 497
etzirako 170
eurok 55
Euskaldunon Egunkaria 39
euskaIkiak 3; 51; 55; 107;
136; 138; 141; 144; 146;
160; 197; 207; 213; 225;
229; 236; 238;256; 258;
261; 266; 274; 392; 395;
396;403;404;405;406;
411;414;421;422;438;
454;465;467;472;480;
481; 482; 489
Euskaltzaindiak 39; 92; 95;
137; 327; 379;406;414;
483; 525;526
euskara batua 197; 258
euskara mintzatua 91
euskara zaharra 54; 215; 378
euskararen ergatibitatea 14
euskararen historia 170
euskararen tradizioa 10
ez 5; 423; 432; 433; 434; 435;
436
ez partikula 29; 439
ez-ergatiboa 14

ez-jokatua 2
ezabatzea 76
*ezan 275; 378; 395
ezer62
ezezko427
ezezko perpausak 5; 436; 439
ezezko polaritatea 62
ezezko predikazioa 140
ezezkoaren oihartzuna 437
ezin 5; 423; 434; 437
ezina423
eztabadakoa 403
eztarriarentzat 489
eztarrirako 489
eztul egin 203
faktore semantikoak 155
Falta dut etafalta zait 196
faraoi 38
fonologia 256; 494
forma arruntak 56
forma askeak 498
forma ez-marlcatua 406
forma indartuak 55; 56
forma lexikalizatuak 237
forma neutroa 405
fosildutako elementuak 262
frakzioak 100
franko 109; 190
frankotan 110

ga-465
gai izan 127
gaitz 127
gaixo 150
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gaaoizenondoal17
gaizki 143
galde 2; 427
galde eta baldintza perpausak:
419
galde perpausak: 2; 58; 189;
398;432;435;440
galdegaia 21; 22 eta ond.; 25;
26; 27; 28;56; 71; 76;435;
436; 438;439;444
galdegaigunea 71
galdegaitasuna 412; 438
galdekaria 440; 454; 467
galdera erretorikoa 222; 433
galdera ezaugarria 445
galderazko perpausa 58
galdetzailea 5; 480; 494
-gan 486; 468
garren 101
gasteiztar idazleak 155
gatik 486
gauza izan 127
-gaz 482; 483
gehiegi 106
gehien 140
generoa 51
genitibo bihurkariak: 70; 71
genitiboa 58; 68; 74; 84; 92;
181; 196; 232; 234; 426;
468;469
gero eta...-ago 144
geroa 247; 255; 419
geroaldia 247; 256; 425
geroaren marka 255
gertagarria 393; 395
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geu 55
gipuzkera 3; 137; 138; 139;
213;405;412;433;440
Gipuzkoatik 141
gitxi 108
gizajoa/gajoa 52
gizoneko 489; 493
gizonetan 465
gogoa 415
goi maila 138; 140
goi-nafarrera 195
goizeon 82
gomendagarria 487
gosaldu 207
gradu markak: 449
gramatika egitura 23; 29; 30
gramatika erlazioak: 463
gramatika markak: 200
guhaur 55
guraria 415
guti 108
gutiak 108
gutti 108
gutxi 108; 190
gutxienik beroa 142
guzti 110; 111; 112; 180
haatik488
haboro 143
hain 83; 148
hainbeste 83
hala 83
hala hala 83
hala nola 83
halaber 133

Gai aurkibidea

handitzar 137
Haraneder 165
horen 73
horgatiJc 488
Harizmendi 196
harridura egiturak 2; 4; 117;
222;238;437; 530
hartu 125; 492
hautemate aditzak 235
hegoaldeko euskaIkietan 466;
486

heldu273
hemeti 480
herenegungo 168
Herria 39
herriko hizkera 142
heure70; 72
Hi-ren erabilera 54
hikako alokutiboa 402; 404;
405

hiru 96
hitz 193
hitz egin 11; 193; 203
hitz elkartuak 44; 45
hitz eman 11; 203
hitz ordena 76
hitzaren semantika 177
hizkera arrunta 41
hizkera domu markatua 440
hizkera doinua 4
hizkera mintzatua 135
hizkera mota 404
hizketa bizia 197
hizketa laguna 401
hizkuntza eranskaria 463

hizkuntza ergatiboa 10
hizkuntza erromanikoak 17
hizkuntza estandarra 259
hizkuntza k1asikoa 463
hizkuntza malgukaria 463
hizkuntza pasiboa 16
hizkuntzaren historian 247
hizkuntzen ergatibotasuna 14
hiztuna 54

hobe 127
hondarkia 451; 463; 464
honela 83
honen 83; 148
honenbeste 83; 108

honezkero 455
horratiJc 488
horregatik 488
ho"ela 83
ho"en 83; 148
ho"enbeste 83
ho"etaz83
hortaz 83
hotz 134
Hualde 95; 196

hura 73; 74
hurbiltze adlatiboa (-rantz) 475
hurren443
hurreneko 167
hurrengo 167
huts 129; 130
huts egin 11; 193; 204

ia461
iazko 168
ibili 413
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idazle galiziarra 176
iduriz 461
iharduera 471; 481
ikasleko 493
ikusi (izan) balu 395
ikusten bazuen 398
inesiboa 32; 81; 162; 168;
169; 206; 213; 235; 236;
271;410;413;414;424;
449;451;459;464;467;
469;470;471;472;494;
495;496
informazio berria 25
informazioal79;210
ingurua 528
inkoatiboa 210; 217
inoizko 168
inor62
inorere62
inpertsonala 208; 209; 210;
211; 212; 218; 219
inpertsonaltasuna 210; 211;
212;218
instrumentala (z) 32; 81; 130;
144; 234;271;410;449;
451;459;464;470;471;
482;483;484;485
interjekzioa 449; 527; 528;
529; 530
interjekzioen sailkapena 529
intonazio berezia 529
Intxauspe 82
inundi 480
iparraldeko euskaIkiak 263;
266; 270; 273;424;482
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iragangaitza 8; 9; 11; 12; 13;
234;410;413;414;416;
418;421
iragankorra 8; 9; 10; 12; 13;
234; 410; 412; 413; 418;
421
iragantasuna 3%
irakin 207
irakurketa inpertsonala 209;
220
iritzi adberbioak 454; 461
iruzkina 25; 29
isil410
isildurik 237
isilduz 231
isi/ean 218
isilpean 437; 530
isiltzen 223
isurkari jarraitua 40
itaun erretorikoa 457
Ithurry 17
itxura 119
itxuraz 461
itzuli 148; 204; 416
itzuliak 130; 169; 269; 270;
412;452
izan 125; 128; 259; 260 275;
395;439
izen arrunt + izen berezi 47
izen arrunta 37; 46
izen autonomoa 42
izen berezi + izen berezi 47
izen berezia 46; 53; 68; 182
izen bizidunak 41
izen elkartuak 46; 117
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izen eIkartu arruntak 42 eta
ond.; 45
Izen eIkartu bereziak 46
izen elkartuak 42; 43; 44; 225
izen zenbakarriak 91; 121
izen+egin 11
izen+izenondo 120
izena 35; 165; 201
izena + egin, eman 000 hartu
203
izena + izenondoa 165
Izena + [aditzoin+garri] 121
izena ezkutuan 36
izena isildua 157
Izena+izenkia 45
izena+izenondo 155
izenaren esk:uinean 116; 117;
178
izenaren ezkerrean 116; 118;
157; 175; 178
izenaren ezkerrean nahiz
eskuinean 183
izenki absolutiboa 450
izenki adberbializatua 474
izenki predikatua 6
izenkia 6; 46; 116; 157; 410;
451;455; 195
izenlaguna 36; 116; 118; 151;
152;464
izenlagunaren funtzioa 116
izenlagunen sorbidea 170
izenondo eIkartuak 120
izenondo konparatiboak 142
izenondo+izenondo 121

izenondoa 5; 36; 115; 116;
117; 123;447
izenondoa errepikatuz 137
izenondoa predikatu osagarrian
123
izenondoaren 000 beste adberbio
baten modifIkatzailea 448
izenondoaren eskuinaldean 138
izenondoaren itxura 229
izenondoaren malla 150; 460
izenondoaren osagarria 130
izenordain indartuak 57; 58
izenordain zehaztugabeak 58;
63
izenordaina 53; 420
jabego genitiboa (-en) 156;
159; 160; 182
jabegoa 000 OOutea 158
Jainkoa 39
jardun412
jarrera adierazten duten
aditzondoak 454
jatorri izenkia 119; 155; 175;
176
jatorria 118
jaun 180
Jaungoikoa 39
jo aditza 193
joan 125
joan banadi 399
joaten bada 399
jokatu gabeak 2; 32
jokatuak 2
Jonegaz482
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juntagailua 121; 443; 449
justaposizioa 46

-ka atzizkia 271
kakofonia 164
kalkuluko eragiketak 101
kanpokoa 9; 12
Kardaberaz 270
kasa452
kasik 461
kasua 10; 16
kasua eta funtzioa 16
katolikolkatolika 51
kausa adierazi 483; 488
kausazkoak 238
-ke 377; 378; 393; 398
-kedun adizkiak 392; 421; 423
-(k)eta atzizkia 471
-ki atzizkia 450
-ko atzizkia 130; 232
-ko edo -en 154, 155
-ko marka 124; 422; 449
-ko edo -en 153
kolorea 119
komodina60
komunztadura 18; 20; 32; 92;
98; 101; 105; 106; 123; 125;
185; 186; 188; 189; 194;
195; 231; 249; 251; 262;
392;402;415;418;428;
463
konparatiboa 143
konparazioak 136; 190
konpletiboak 237; 457
kontakizunak 222
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kontu hartu 203
kontzeptu gramatikala 245
kontzeptu semantikoa 192; 245
kontzeptu sintaktikoa 192
kontzesibo kutsua 224
koordinazioa edo juntadura 24;
121;436;437
kopulatiboa 43; 121
kostua470
kultura48
kurritu 207
Lafitte 441; 482
lagunarteko erregistroa 403
lagundu 206; 213
lan egin 193
lanabesa 169
Laphitz 165
lapurtera 138; 195; 405; 412
lar mailakatzaile gisa 147
Larramendi270
la"egi 106
la"egi erabiltzen da gehiegi-ren
ordez 147
lau96
lege fonetikoak 483
Leitza273
Leizarraga 95; 141; 159; 172;
196;265;270
leku adberbioa 132
leku aditzondoak 456
leku denbora 236
leku genitiboa (-ko) 162168;
237;464
leku izen bereziak 163

Gai aurkibidea

leku-denbora kasuak 132; 464
lexikalizatua 228; 470
lexikalizatze prozesua 194

lezake 399
liteke 399
literatura 17; 48; 60; 61; 65;
75; 77; 82; 85; 103; 111;
137; 138; 155; 164; 165;
172; 194; 195; 256; 265;
267; 396;405;407;440;
465; 526
Lizardi412
lo egin 203; 204
lokailuak 25; 443; 462
lokuzio (adberbial)ak 485; 501

lotsa izan 215
lotura aditza 126; 128
luze-laburraren irizpidea 119
Madri1480
maila453
maila adberbioak 110; 130;
448
maila aditzondoa 137; 138
maila aditzondoak eta
zenbatekoak 459
Maister265

maisu 180
maitatzen ari da 273
maitedu273
maite uJcan eta maitatu 272
malgukaria 463
markatu gabeko ordenak 439
markatzai1e 5
masa 40; 189

mendebalean 2; 3; 4; 56; 72;
81; 95; 117; 122; 155; 159;
178; 192; 194; 195; 197;
213;215; 222; 223; 257;
262;266; 270; 272; 379;
396;403;404;412; 421;
443;465
mendeko perpausak 1; 2; 85;
496

mendiango 168
Mendiburu 172; 270

menturaz 461
merezi izan/ukan 207
metafora moduan erabilitako
izenak 134

min eman 203
min hartu 11; 203; 204
mintzagai egitura 23; 24; 29;
30; 31
mintzagai hanpatua 17; 25; 71;
76
mintzagaia 21; 24; 25; 26; 29
mintzaira 197
mintzatzen ari da 273

mintzo da 273
mintzo izan eta mintzatu 272
Mitxelena 56; 63; 155; 164;
196;488
modalitate predikatua 230
modua 188; 246 eta ond.; 253;
263 eta ond.; 268; 377; 453;
457;459
momentuon 82
motibatiboa (-gatik) 464; 486
muga adlatiboa (-raino) 476
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mugagabea 7; 189; 234; 235;
415;470;472
mugakizuna 44
mugatua235
mugatzailea 44; 79; 80 eta
ond.; 125; 126; 127; 128;
129; 131; 139; 141; 143;
156; 158
murriztapena 11
-n 2; 3; 5; 467; 468

-na atzizkia 103
Nafarroa 103; 141; 273
nahi du273
nahia415
nahiko 109; 139
nahikoa 139
nahikotasuna adierazteko 139
natura 48
NB 102; 143
negar egin 11; 203; 204
nehor62
(-nentz) 3
neskako 489
(-netz) 3
neure 70; 72
neurgaitzak 40
neurgarriak 40
neurria 119; 188
neutroa404
niganik eta ni baitarik 465
noiz 171; 453; 454
noizdaino 477
noizdrano 477
noizera 171
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noizerako 171
noizko 171
noizkorako 171
nola457
nola hala 83
nolako 59; 150
nolakotzaile 114
nominalizazioa 449
non 171; 453; 456; 471
nongo 171; 464
nongo, noizko eta zertako
galdetzaileak adizIagunak 170
nor58
nor bere 65
nor edo nor 61
nor erakoa 211
nor eta zein-en 59
nor izan 60
nor izenordaina 65
nor izuna 206; 207
nor motakoak 205
nor sailekoa 215
nor sintagma 206; 207; 208;
227
nor sistema 208; 210; 211;
219
nor-nori sailekoak 214
nor-nori-nork sailekoak 214
nor-non-nork sistema 206; 215
nor-nork erakoa 205; 206; 207;
208; 210;211;215; 219
nora 171
norako 171; 173
noratik sornen da norako 170
norbait 60; 61; 62

Gai aurkibidea

norbait izan 60
norbera 65; 133
norengandik 480
norenganik 480
nori herea 66
nori nahi 61
nori saileko argumentua 9
nori sintagma 214; 215; 216;
217;218

norkbere 66
nork nahi 61
nork sintagma 210; 218
nornahi61
nornahik61
nornahiri 61
nortan467
numeroa 251; 252 eta ond.;
449
(-nz)

3

-0- artikulua 468
objektu üSagarria 415
objektu zuzena 16; 204; 232
objektua 8; 9; 10; 17; 19; 124;
160; 161; 192;203; 204;
206; 207; 215;216; 234;
419;491
objektua-aditza 29
obligazioa 397
ohi 424; 442
ohikotasunaren modalitatea 443
oihu hitzak 527

okasio eman 203
okerrago 143

omen 432; 433; 434; 441;
444; 446
onda 107; 149
ongi 107

ordain bazezakeen 398
ordena 22; 30
ordena ez-markatu 30
ordinalak 101; 176
ordua 98; 470
Orixe 4; 412
oro 110; 112; 113; 180
orokorra 79; 86
Orotariko Euskal Hiztegia 92
osagaia 6; 19; 22; 23; 35; 43;
45; 48; 115; 118; 131; 185;
199; 431
osagarri gisa 472
osagarri predik:atiboa 126
osagarri zirkunstantziala 238
osagarri zuzena 9; 411; 416
osagarria 8; 9; 19; 21; 22; 130;
160; 192; 213;227; 233;
418;472

oso 112
ote 441; 444; 445
parafrasia 152; 490

Parisetik 480
parte hartu 11; 204
partikula modala 442; 443; 444
partitibo-atzizkia 129
partitiboa 14; 80; 92; 106;
112; 141; 185; 186; 204;
224; 229;419;427;428;
partitiboa kasu autonomoa 189
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partizipio adberbiala 173
partizipio eIkartuak 443
partizipio-adberbioa 485
partizipioa 122; 126; 136; 200;
222; 223;224; 225; 226;
227; 229; 230; 231; 234;
238; 272; 378; 396;415;
416;418;420;421;424;
459;485;486;487
partizipioa atributo gisa 428
partizipioa eta izenondoa 122;
225
partizipioa instrumentalean 428
partizipioa predikatu osagarria
226
pasibismoaren teoria 16
pasiboak 16 eta ond.; 126;
428;485
pazientedunak 12
pazientzia handiagana 465
perifrasi multzoak41O; 431
perifrasia 409; 413; 414
perpaus ergatibodunak 8
perpaus inpertsonalak 212
perpaus iragangaitzak 8; 9; 10
perpaus iragangaitzek 9
perpaus iragangaitzetako
subjektuaren funtzioa 197
perpaus iragankorrak 8; 10
perpaus iragankorretako
objektuaren funtzioa 197
perpaus kontzesiboak 399;
458;487
perpaus motak 1
perpaus soila 1
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perpaus txertatua 1; 406
perpausaren osagaiak 199
perpausen sailkapena 6
perpausordaina 436; 438
pertsona 2; 248 eta ond.; 253;
267 etaond.
pertsona izenordain arruntak 53
pertsonaizenordainak53eta
ond.; 59
pertsona marka 249; 401
pilotari beso luzea 175
piper egin 11
pisua 188
plurala 187; 192; 252
pluralgilea 251
poliki 107
polit-en antonimoa 142
portzentaiak 100
posposizio antzeko hitzak 484
posposizioa 159; 188; 196;
224; 235;447;449;455;
463;484;488;498;499;
501; 502
pragmatika 405
predeterrninanteak 114
predikatu osagarri mugagabeak
128
predikatu osagarria 4; 6; 18;
20; 116; 123; 124; 125; 126;
127; 128; 129; 130; 143;
147; 158; 187; 191; 225;
229;230;491
predikatua 6; 123; 492
predikazio perpausa 6; 7; 18
predikazioa 6; 7

Gai aurkibidea

premia 397; 419
prepositiboak 114
prezioa 188; 470
prolatiboa (-tzat) 488; 489;
491; 492; 493
protasia 391; 392
psikologiazko predikatuak 230
puntukaria 243; 429
puntukaritasuna 243; 268; 269;
271; 273

R. de Rijk 30
-ra kasu marka 201
-ra- artizkia 202
-rako eta -rentzat 490
-ren- atzizkia 467; 467
<-ro> 458
sail aldaketak 208
sailkapen ad hoc 530
saindu adjektiboa 182
swbuespenal16; 117; 143
Santa Maria eliza 154
Santa Mariako eliza 154
San/a Mariaren eliza 154
Sara 184
sartaldea 234; 466; 482
sasi argumentuak 10
sekulako 168
semantika 196; 210; 217; 253;
380; 413; 417; 432
semeagatik 486
semeakatik 486
semeakgatik 486
sexu desberdintasuna 52

sinkretismoa 197; 266
sintagma adberbiala 108; 191;
206
sintagma mugagabeak 493
sistema zaharra 247
-ska 136
-sko 136
sobera 147
solasaldiaren unibertsoa 24
solaskidea 402; 403; 404
sortaldeko euskara 139; 466
soziatiboa (-ekin) 32; 235;
464;481;482;484
sueman 204
suan/sutan 466
subjektua 6; 7; 9; 10; 16; 17;
18; 19; 29; 71; 116; 124;
129; 161; 186; 192; 208;
212;215; 216; 232; 234;
411; 416; 428
subjektuaren funtzioa eta
egiletasuna 192
subjuntiboa 224; 267
superlatibo erlatiboa 140; 141
superlatiboa 128; 140; 141;
142
susmo kutsua 441
sustraianizkoak 260
-ta- atzizkia 465
tema eta topikoa 24
tempusa200
testu zaharretan 388
testuingurua 157; 170; 198;
200;226; 398;427;437;
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440;445;459;460;490;
492;495; 528
tituluak: 100
-to 137; 458
tokia 188
tonto/tonta 51
Tovar 16
tradizioa41; 73; 111; 122;
163; 168; 170; 195; 207;
270;416;468
-tsu 131; 137
-txo 65; 137
tuntuna 52
Txirrita 17
txit 106
-tz 64
-tzat488
-tzen morfemaren ballo
bikoitza 269
-tzu atzizkia 105
-tzuk atzizkia 92
Ubillos 3; 270
ugari 109
ukapena 434; 435; 436
urean/uretan 466
Driarte 196
uste du 273

X-en burua 67; 69
Xalbador 95; 467
-xe atzizkia 29; 84; 136
xedea 487; 488; 493
xedezk:o destinatiboa 488; 489
-xka 136
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-xko 136
XIX. mendea 165
xuka402
xukako403

-z instrumentala 470
zati galderak 4; 190; 435; 440
ze 150
zehar galderak 2; 223; 444
zehar objelctua 195
zehaztuak 79; 86
zehaztugabe konposatuak 454;
456;458
zehaztugabeak 79; 86; 454
zein 5; 114; 150
zein egunetako lanak 170
zein egunetarako lanak 170
zeinahi 114
zeinen 5
zeingura 114
zelako 167
zelango 167
zenbait 105
zenbakaitzak 40
zenbakarriak 40; 91
zenbaki marka 191
zenbat 5; 206
zenbatasuna 97
zenbatzaile orokorrak 110; 112
zenbatzaile zehaztuak 86; 104
zenbatzaile zehaztugabeak 86;
104; 110; 190
zenbatzailea + izena +
(izenondoa) 155; 165

Gai aurkibidea

zenbatzaileak 79; 86 eta ond;
451; 525
zentzu erretorikoa 3
zer 5; 114; 150
zer ello zer 61; 62
zerbait 60; 61; 62
zergatik eta zerendako 172

zergura 114
zernahi 61; 62; 114
zemolakotasuna 179
zertako 171; 172; 489
zertako galdekaria zertango-ren
ordezk:oa 168
zertan 171; 410
zertara 171
zenaraino eta zenbatetaraino
galdekariak 478
zertarako 171; 173
zertaratik sortzen da zertarako
170
zerura bidean 172
zerurako bidea 172
Ziburuko Etxeberri 172; 270
ziurtasun neurriak 432; 440;
441;444;445
-zu atzizkia 526

zu eta biok 77
zuberera 75; 82; 95; 102; 140;
143; 161; 200;213;404;
405;432;440;473;482

zuen 396
zuka402
zukako alokutiboa 402; 404;
405;406

zukeen 396
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