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ARAUEN LABURPENA
1

BAT-BATEAN, BEHINIK BEHIN, BATIK BAT

Honela idatziko dira hitz hauek:
Bat-batean, bat-bateko, bat-batekotasun...
Behinik behin
Batik bat
(Lehenbizikoa marrarekin eta beste biak marra gabe eta bereiz)
Ez erabili beste formarik: bat batean, bapatean, behinik-behin...

Honekin batera, Euskaltzaindiak gogorarazi nahi du esapide hauen ahoskerak betiko
legeen arabera egitea ongi dela (batipat, adibidez).

2

BAITU, BAIKARA, BAINAIZ

Bait- partikula beti aditzari lotua idatziko
Bait- partikula beti aditzari lotua idatziko da, aldaketa fonologiko-grafikoa eginez:
Bainaiz, baikara, baitoaz....
(bait naiz, bait gara, bait doaz,...)

Bait- + d- = bait-

bait- + du = baitu

Bait- + n- = bain-

bait- + naiz = bainaiz

Bait- + l- = bail-

bait- + luke = bailuke

Bait- + g- = baik-

bait- + gara = baikara

Bait- + h- = baih-

bait- + haiz = baihaiz

Bait- + z- = baitz-

bait- + zara = baitzara
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AURREALDE, ATZEALDE

Bi era desberdin hauetan idatz daitezke forma hauek:
-

Aurrealde edo aurreko alde,
Atzealde edo atzeko alde,
Goialde edo goiko alde,
Barnealde edo barneko alde, e.a.

Ez idatzi, ordea, aurrekalde, atzekalde, goikalde, barnekalde, e.a.

Honek ez du esan nahi horretarako tradizio mintzatua dagoenean aurreko alde, atzeko
alde formak aurrekalde eta atzekalde ebakitzea gaitzesten denik.

4

HAU GUZ(T)IA

Hauek dira hobesten diren formak:
-

Hauek guztiak eta gauza hauek guztiak,
Hauetan guztietan, eta taberna hauetan guztietan, e.a.

Ontzat ematen dira hau guz(t)iau eta hori guz(t)iori bezalakoak ere.
Ez dira batasunerako egoki ikusten forma hauek: guzti hauek edo etxe guztihauek,
gizonau, e.a.

5

ENE/NIRE, NIRI

Maila jasoan, ene idatziko da, eta gainerakoetan:
-

Nire,
Nirekin,
Niretzat,
Niri, e.a.

Ez idatzi, ordea, nere, nerekin, neretzat, nere, e.a.

6

USAIN, ARRAIN, ZAIN

-ain eta -ai aldaerak dituzten hitzetan -ain formak erabili:
3
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arrain,
usain,
zain, (eta honen eratorriak diren artzain, atezain, diruzain, itzain, ertzain,
gotzain e.a.),
dohain,
orain

(baina beste sail batekoa denez gero mahai, eta ez mahain)
Ez idatzi, hortaz, arrai, usai, artzai, diruzai, e.a.

7

ZENBAKIEN IDAZKERAZ

Zenbakiak honela idazten dira:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

zero, huts
bat
bi
hiru
lau
bost (bortz)
sei
zazpi
zortzi
bederatzi
hamar
hamaika
hamabi
hamahiru
hamalau
hamabost (hamabortz)
hamasei
hamazazpi
hemezortzi (hamazortzi)
hemeretzi
hogei
hogeita bat
hogeita bi
hogeita hiru
hogeita lau
hogeita bost (hogeita bortz)
hogeita sei
hogeita zazpi
hogeita zortzi
hogeita bederatzi
hogeita hamar
hogeita hamaika
hogeita hamabi
hogeita hamahiru
hogeita hamalau
4
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hogeita hamabost (hogeita hamabortz)
hogeita hamasei
hogeita hamazazpi
hogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)
hogeita hemeretzi
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 (berrogeita hamazortzi)
berrogeita hemeretzi
hirurogei (hiruretan hogei)
hirurogeita bat (hiruretan hogeita bat)
hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)
hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)
hirurogeita lau (hiruretan hogeita lau)
hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)
hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)
hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)
hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortzi)
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)
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)
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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 (lauretan hogeita 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
zazpiehun
zortziehun
bederatziehun
mila
mila eta berrehun
mila berrehun eta bat
mila bederatziehun eta laurogeita lau
milioi bat
hamar milioi
mila milioi (miliar bat)

Oharrak:
•

Hemezortzi jartzen den leku bakoitzean hamazortzi ere jarri behar da,
bigarren aukera gisan.

•

Ehun eta bat zenbakian ez da beharrezkoa eta hori oso-osorik ahoskatzea
eta mintzairen arabera eta, ta edo da bezala ahoska daiteke.

•

Mila zenbakitik gora eta kenduko da ondoren datozen ehunekoetan ere
agertzen bada: mila eta berrehun, baina mila berrehun eta bi; mila eta laurehun,
baina mila laurehun eta bi.

•

2 zenbakia adierazteko bi jarri den arren, puntu honetaz aurrerago
mintzatuko da Euskaltzaindia, aukera bat baino gehiago baitago euskalkien
artean (biga, bida, e.a.). Bestetik, noiz erabil daitezkeen forma hauek ere zehaztu
beharra dago.
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ZENBAKIEN DEKLINABIDEAZ

1) Hiru izena denean, bokalez bukatzen diren gainerako beste edozein sintagma bezala
deklinatuko da: hiru, hirua, hiruak (abs); hiruk, hiruak, hiruek (erg), e.a.
2) Izenordain baten funtzioa duenean (alegia, sintagma osoa berak bakarrik osatzen
duenean), honelaxe deklinatuko da:
Hiru
mugagabea plurala
hiru
hirurak
hiruk
hirurek
hiruri
hirurei
hirurik
—
hirutan
hiruretan
hirutako
hiruretako
hirutatik
hiruretatik
hirutara
hiruretara
hiruren
hiruren
hirurekin
hirurekin
hirurentzat hirurentzat
hirurez
hirurez
3) Hau hiru zenbakiari bakarrik dagokio eta ez hamahiru, hogeita hiru, berrogeita hiru
eta gaienerakoei, hauen pluraleko deklinabidea hamahiruak, hogeita hiruak, berrogeita
hiruak, e.a. baitira.
Adibidea: Atzoko hirurak etorri ziren, baina beste hamahiruak etxean gelditu ziren.

LAU zenbakiaren kasuan Euskaltzaindiak hau erabakitzen du:
1) Lau izena denean, bokalez bukatzen diren gainerako beste edozein sintagma bezala
deklinatuko da: lau, laua, lauak (abs); lauk, lauak, lauek (erg), e.a.
2) Izenordain baten funtzioa duenean (alegia, sintagma berak bakarrik osatzen duenean),
honelaxe deklinatuko da:
Lau
mugagabea plurala
lau
laurak
lauk
laurek
lauri
laurei
laurik
—
lautan
lauretan
lautako
lauretako
lautatik
lauretatik
lautara
lauretara
lauren
lauren
laurekin
laurekin
laurentzat laurentzat
7
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laurez
laurez
3) Hau lau zenbakiari bakarrik dagokio eta ez hamalau, hogeita lau, berrogeita lau eta
gainerakoei, hauen pluraleko deklinabidea hamalauak, hogeitalauak, berrogeitalauak,
e.a. baita.
4) Analogiaz sortu diren zazpirak, zortzirak eta horrelakoak bigarren mailan utzi
beharko lirateke euskara idatzian, hauek bokalez bukaturiko izenak bezala deklinatzen
baitira: seiak, seietan, seietatik, e.a.

Adibidea: Atzoko laurak etorri ziren, baina beste hamalauak etxean gelditu ziren.

Laburtuz:
Hiru eta lau zenbatzaileek, zenbakiak berak izendatzeko erabiltzen ez direnean,
deklinabide berezia dute:

9

-

Mugagabean, bokalez amaituriko gainerako hitzen antzera: hiruk, hiruri,
lautan, lautatik, e.a.

-

Pluralean, ordea, r bat behar dute: hirurak, hirurei, lauretan, lauretatik,
e.a.

-ZIO

Euskaltzaindiak -zio, -zino, -ziño, -zinoe edo -zione aldaeren artean -zio aldaera (hots,
amorrazio, begitazio, debozio, instalazio, integrazio, zibilizazio, administrazio,
segizio, barkazio, bezalako formak) hobesten du euskara baturako.
Ez erabili, hortaz, amorrazino, administrazione, debozinoe.e.a.

10

NORNAHI, NONAHI, NON-NAHI

Galdetzaile batez eta nahi partikulaz osaturiko esapideak hitz bakar batean idatziko
dira:
- Zernahi
- Nornahi,
- Nolanahi, e.a.
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Baina, lehen osagaia n-z, t-z edo k-z bukatzen bada, hitz batean (aipatutako kontsonante
horiek galduz) edo marratxo baten bidez bereizita idatziko da:
- Nonahi edo non-nahi,
- Zenbanahi edo zenbat-nahi,
- Nondinahi edo nondik-nahi, e.a.
Ez idatzi, beraz, nor nahi, nonnahi,e.a.

11

NOR/NORTZUK, ZER/ZERTZUK, ZEIN/ZEINTZUK

Nor, zer eta zein galdetzaileen pluralak egiteko forma hauek hobesten dira:
- Nor,
- Zer,
- Zein.
Forma markatu gisa beste hauek ere erabil daitezke:
- Nortzuk,
- Zertzuk,
- Zeintzuk
Honela deklinatuko dira: nortzuk (abs), nortzuek (erg), nortzuei (dat), e.a.

12

BAT ETA BATZUK-EN DEKLINABIDEA

Bat hitzak bi deklinabide-mota ditu. Bata deklinabide mugatuari dagokionean
erabiltzen da, beste hitzari kontrajarria agertzen denean soilik. Bestea, deklinabide
mugagabea, gainerako kasuetan erabiltzen da.

Kasua

Mugagabea

Mugatua

Plurala

Absolutua

Bat

Bata

Batzuk

Ergatiboa

Batek

Batak

Batzuek

Datiboa

Bati

Batari

Batzuei

Genitibo edutezkoa

Baten

Bataren

Batzuen

Destinatiboa

Batentzat

Batarentzat

Batzuentzat

Soziatiboa

Batekin

Batarekin

Batzuekin

Instrumentala

Batez

Bataz

Batzuez

Inesiboa

Batean, baten

Batean

Batzuetan
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Gen. Leku-denbora

Bateko

Bateko

Batzuetako

Adlatiboa

Batera

Batera

Batzuetara

Ablatiboa

Batetik

Batetik

Batzuetatik

Erabilera okerrak dira, hortaz: batetan, batetako,batzu, e.a.

13

LERROZ ALDATZEAN MARRATXOAK NOLA JARRI

Lerroz aldatzean, hitza zatitu beharra dagoenean, hitza silabaka zatitzea gomendatzen
da, eta ez morfemaka:
- Gizo-nek,
- Zaku-rra,
- Duzu-en, e.a.
Eta ez gizon-ek, zakurr-a, duzue-n, e.a.

14

PARTITIBOAREN ERABILERA ZUZENA

Partitiboa artikulurik gabe, mugagabean, erabiliko da, beti erabili izan den moduan:
-

Lanik (konts + -ik)

-

Libururik (bok + -rik), e.a.

Eta aditza singularrean erabiliko da:
-

Ez dut libururik erosi.

-

Ez dut lanik egin.

Erabilera okerrak dira, beraz, hoanko hauek: Ez dituzu lagun onik aurkituko. Aspaldian
ez ziren entzuten horrelako hitizk. Ez ditut egin horren aiapmenarik; e.a.

15

ZU IZAN EZIK

Izan ezik erabiliko da, eta ez ezik soilik.
Izen-sintagmari izan ezik erantsiko zaio. Aurrean doan sintagmak dagokion kasu-marka
eramango du:
-

Debekatuta dago autobusentzat eta taxientzat izan ezik.

-

Teologiaz izan ezik, beste edozertaz daki hitz egiten.
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Ergatiboaren kasuan, zilegi da absolutibo kasua erabiltzea:
-

Horixe egingo luke, zuk izan ezik, beste edozeinek, edo

-

Horixe egingo luke, zu izan ezik, beste edozeinek.

Gogoratu:
Izan ezik = ez ezik
-

Teologiaz izan ezik (salbu), beste edozertaz daki hitz egiten.

- Teologiaz ez ezik, beste edozertaz ere badaki hitz egiten.
16

EUSKAL ALFABETOAREN LETREN IZENAK

Euskal alfabetoa edo ABC-a hogeita zazpi letrak osatzen dute, ordena honetan jarriak,
beren izena ondoan dutelarik:
Letra
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ñ
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

Izena
a
be
ze
de
e
efe
ge
hatxe
i
jota
ka
ele
eme
ene
eñe
o
pe
ku
erre
ese
te
u
uve
uve
bikoitza
ixa
i grekoa
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zeta

Letra hauetatik c eta honen aldaera ç (c hautsia), q, v, w eta y, ohiko euskal hitzak
idazteko erabiltzen ez diren arren, kanpotar izenak transkribatzeko beharrezkoak
direlarik, euskal alfabetoan sartzen dira.
Komeni da, beraz, euskal hiztegiak abc honetako letra ordenaren arabera sailkatzea.

17

ORDINALEN ETA BANATZAILEEN IDAZKERA

Ordinalak
Ordinaletan “garren” ahoskatzen denean, idazterakoan puntua jarriko da haren ordez:
- XX. mendea edo 20. mendea: hogeigarren mendea.
- 3.ak esan du: hirugarrenak esan du.
- XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan edo XVII, XVIII eta XIX. mendeetan, e.a.
Ordinalak letra bidez ematerakoan, kontuan hartzeko bi kasu:
- Hogeita batgarren, hirurogeita batgarren...
- Bosgarren, hogeita bosgarren, hirurogeita hamabosgarren...
Galderetan zenbatgarren erabiliko da.

Banatzaileak
Distributiboak, -na baliatuz osatzen direnean, honela idazten dira:
- Bana,
- Bosna,
- Ehuna,
- Milana, e.a.
Galderetan zenbana erabiliko da.

18

BENETAKO, OHIKO

Benetako
Euskara batuan benetako (eta ez benetazko).

Ohiko
Ohiko/ohizko bikoteari dagokionez, Euskaltzaindiak, inolako aukerarik egin gabe,
gogorarazi nahi du ohiko dela tradizioan nagusitzen dena eta Iparraldean gaur bizi den
forma bakarra.

19

BETIKO ETA HONEN KIDEAK

Beti bezalako denborazko aditzondoen kasuan, tartean –ko dagoenean,
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aditzondoa + -ko egingo da:
-

Gaurko,

-

Biharko,

-

Etziko,

-

Luzaroko, e.a.

Horiek dira hobesten diren formak, eta ez betirako bezalakoak.

20

ARABERA

Euskara baturako, erdarazko “según / selon” –en euskal ordain bezala arabera da
onartzen den forma bakarra.

21

IRITZI

Forma hau da euskara baturako ontzat ematen dena, eretxi, eritzi, eta antzekoak
baztertuz. Aditz zein izen bésala erabil daiteke:
-

Iritzi,

-

Oniritzi, e.a.

22

ARAZI

1) Aditz "arazleak" eratzeko, arazi aldaera hobesten da, salbuespen bakarra adierazi
delarik.
2) Aurreko aditzari lotua idatziko da beti arazi: harrarazi, erorarazi, iraunarazi,
hilarazi, betearazi, galarazi, geldiarazi, ezagutarazi, nabarmenarazi, ihardetsarazi.
3) Aditz-erroan –t duten aditzetan, bitara egin daiteke: sortarazi, sorrarazi; agertarazi,
agerrarazi, e.a.
4) Arazi-ren aurreko aditza a bokalaz amaitzen baldin bada, a biekin bat egingo da:
aldarazi, benedikarazi, jokarazi, koordinarazi, obligarazi, sozializarazi.

23

BA- ETA GABE-REN IDAZKERA
1. Ba- aurrizkia, baldintza zein baietza adierazteko erabiltzen denean, aditzari
lotua idatziko da beti:
-

Mikel etortzen bada, elkarrekin afalduko dugu.

-

Badator Mikel.

Aurrizkiaren eta aditzaren artean hitzen bat jartzen bada, orduan ba bakarrik
idatziko da:
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Ba omen dator Mikel.
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2. Gabe hitza bereiz idatziko da. Partitiboaren marka har dezake gabe-ren aurreko
hitzak nahiz gabe-k berak ere, baina ez biek aldi berean; markarik gabe ere
erabil daiteke:
-

Argirik gabe,

-

Argi gaberik,

-

Argi gabe.

Baina ez argirik gaberik. Barik forma ere ontzat ematen da, gaberik-en aldaera moduan.
Lotsagabe eta kidekoei dagokienez ikus Euskaltzaindiaren hitz elkarketari buruzko
araua.

24

HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA
Oro har, salbuespenak ez badira, hitz elkartuak marrarekin edo
marra gabe, nahi den bezala, idazten dira. Arazoa da salbuespen
mordo bat dagoela (oso garrantzitsua denak ikastea!):

— eguzki lore, eguzki-lore moduko izen elkartu arruntak, eta
— kale garbitzaile, kale-garbitzaile modukoak.
(Bi hitzak letra larriz hasten direnean hobe da, hala ere, marra gabe
idaztea).
SALBUESPENAK:
1. Bereiz idatziko dira:
— aposizioak (Bidasoa ibaia),
— egin, eman, hartu eta eragin aditzekin osatzen diren aditz elkarteak (lo
egin),
— etxez etxe moduko bikoiztapenak,
— egin berri modukoak,
— mahai gainean gisako posposizioak,
— bigarren osagaia bila, eske edo falta duten elkarteak,
— lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten elkarteak, ihartuak ez
diren neurrian,eta
— lehen osagaiaren amaierako >a< galtzen denean (biologi azterketa).
2. Marrarekin idatziko dira:
— gorri-gorria moduko bikoiztapen indargarriak,
14
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— apurka-apurka bezalako bikoiztapenak,
— seme-alabak, zuri-gorri modukoak,
— barra-barra, plisti-plasta bezalakoak,
— Ezkio-Itsaso moduko leku izen elkartuak (bi hizkuntzatan ematen
direnean, ordea, ez: Lizarra / Estella).
3. Loturik idatziko dira:
— jarleku moduko elkarteak,
— aldagaitz bezalako izaera elkarteak,
— odolustu moduko izen-elkarte arruntak,
— bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe edota -gintza, za(i)ntza duten elkarteak,
— bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -kide -(k)ume, -orde
duten izen elkarteak,
— lehen osagaia aurre-, azpi- eta -gain duten izen elkarteak, eta
— lauburu moduko elkarteak.

4. >a<-rekin nahiz >a< gabe idatz daitezke:
- Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera duenean: biologi
azterketa, biología(-)azterketa.
- Bestelako >a< itsatsiak ez dira galtzen elkarketa egiten denean, eta
hitzak bere osotasunean eman behar dira. Salbuespen dira, dena dela,
honako sei hitz hauek: burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura
eta natura. Hitz hauek, hala nahi izanez gero, gal dezakete >a< hori.
Idazkerari dagokionez, amaierako >a< galtzen den bakoitzean, bereiz
idatziko da hitz elkartua eta >a< gordetzen denean, aukeran izango da
bereiz idaztea nahiz marratxoa erabiltzea: kultur etxea, biologi azterketa,
kultura(-)etxea, biologia(-)azterketa.
25

-Z GERO

1. Aditzaren ondoren, kasu guztietan -(e)z gero idatziko da: hori eginez gero, hori
egin duzunez gero.
2. Orduekin, eta oro har denbora posposizio gisa, ezkero ere idatz daiteke: hamarrez
gero / hamarrak ezkero, zortziez gero / zortziak ezkero, San Ferminez gero / San
Ferminak ezkero, atzoz gero / atzo ezkero.
3. Honezkero, horrezkero eta harrezkero aditzondoak, era horretan idatziko dira.
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HORI ETA, HORI EDO ETA HORRELAKOEN IDAZKERA

1. Egitura hauetan guztietan ageri diren juntagailuak osorik idatziko dira beti: eta, edo.
Batasunerako ez dira ontzat ematen Mirari ta ikusi ditut, eta Hori dela-ta etorri dira
bezalako esapideak.
2. Egitura agerikoa eta antzematen erraza denean, bereiz idatziko da juntagailua —
ondoan koma izan edo ez—, bere garaian Euskaltzaindiak erabaki zuen bezala (hori eta,
hori edo, hori dela eta). Adibidez: Hor daude Begoña eta, barrura sartzeko beldur.
3. Perpaus konplexua denean, ordea, beharrezkoa izan gabe ere, aukeran izango du
idazleak juntagailuaren aurrean marratxoa ipintzea, testua ulertzeko lagungarri dela
iruditzen bazaio (hori-eta, hori-edo, zer dela-eta). Adibidez: Esan didate zuen etxeanedo beste egun batean agertuko direla beharbada.

27

ADITZOINEN FORMA

1. Normalean aditzoina eta partizipioa bereizten dira: ikas / ikasi, bil / bildu, sar /
sartu.
2. Aditza beste kategoria batetik eratortzen denean eta jatorrizko oinarritik ezertan ere
bereizten ez denean, -tu atzizkia ere erabil daiteke aditzoinean: ur / urtu, gizon /
gizondu, gorri / gorritu, hobe / hobetu. Kasu hauetan, hortaz, bi formak erabil daitezke
aditzoin gisa (ur / urtu, gizon / gizondu, hobe / hobetu, e.a.).
3. Aditzoinen bukaera afrikatua denean, derrigorrez eutsi behar zaio forma afrikatuari:
huts dezaket ( hus dezaket), zorrotz dezaket ( zorroz dezaket).
4. Aditzoin bukaerak >i< berezkoa duenean, >i< amaiera atxiki behar da: jaiki hadi (
jaik hadi), jalgi hadi ( jalg hadi). Ez, ordea, berezkoa ez duenean: ikas ezak, utz dezake,
e.a. Itxi salbuespena da, honetan ere atxiki behar baita >i<. Eutsi eta iritzi aditzen
kasuan aukera uzten da, bietara.
5. Ondoko kasu hauetan bakarrik onartzen da -t bukaera aditzoinetan:
— Aditz eratorria bada eta haren oinarria t- duna: laket / laketu, ausart / ausartu, bat /
batu...
— Literatura tradizioan jokabide bakarra izan badu: ohart, ezagut, lot...
— -di bukaerako oinarri batetik eratorria izatea eta forma laburtu gabetik semantikoki
bereiz izatea: hant (= handi), ert (= erdi).
Besteetan -t gabe: urrun nahiz urrundu (baina ez urrunt), lagun nahiz lagundu (baina
ez lagunt), neur, ezkon, e.a.
Oharra: Erabaki honetan forma bakarrik aztertzen da, ez erabilera. Hots, idazle batek
aditzoinak erabili nahi baditu, aditzoin hauen forma zein den esaten zaio (zorrotz
daiteke, zorroz daiteke, hobe daiteke, hobetu daiteke). Ez ordea, noiz erabili behar
dituen.
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DIPTONGOZ BUKATZEN DIREN IZENEN
DEKLINABIDEA

-

Diptongoz bukatzen diren hitzak, orohar, bokalez amaitzen diren gainerako izen
guztiak bezala deklinatuko dira: uztailaren lauan, zenbait kristauk, zelaitik, jaitik,
garaian, e.a.

-

Salbuespenak:
o gau hitzaren kasu hauetan: gauez, gaueko, gauean;
o lau izenordain bezala jokatzen denean: laurak etorri ziren. Lauretan joango
gara, e.a.;

o monosilaboek instrumentalean honela egingo dute: edozein gaiez mintzatu. Jaiez
jai ibili, e.a.

29

PARTITIBOA BAIEZKO PERPAUSETAN NOIZ ETA
NOLA

Baiezko perpausetan partitiboa erabil badaiteke ere, enfasi esanahira bakarrik mugatu
behar da, testuinguru berezietara, alegia, tradizioan beti egin izan den gisa. Halakoetan,
normalean, izenak sintagma adjektibal bat behar du ondoan. Izena soilik utzi nahi bada,
interpretazio zuzena egiten lagunduko duen eran jarri behar da:
Ziberuan bada mithil eijerrik (Etxahun).
Geroz eta lehen izan da zure familian letratu handirik (Tartas).
Badauka lanik konjuruak egiten: ondoan izenondoa balu bezala ulertzen da (lan handia
edo zaila duela esan nahi da).
Izan da aldaketarik?
o Bai, izan da aldaketarik (edo aldaketa sakonik): bi garairen artean gertatutako
aldaketa azpimarratu nahi denean.

o Bai, izan da aldaketa: baiezko hutsa denean.
30

EKARTZEA MEREZI DU

Hau guztia kontuan hartuta, hau da Euskaltzaindiaren erabakia: merezi izan/ukan
aditzaren osagarria aditz izen bat denean (joatea, ikustea, egitea) absolutiboa erabiliko
da, eta ez ergatiboa:
Joatea merezi du.
* Joateak merezi du.
Ikastea merezi du.
* Ikasteak merezi du.

17

Euskaltzaindiaren arauak
Jakintza Ikastola

31

Maite Goñi
07-08 ikasturtea

ESPAINIAKO ERRESUMAKO PROBINTZIA ETA
ELKARTE AUTONOMOEN IZENAK

a) Komunitateen izen soilak
Andaluzia
Aragoi
Asturias (*)
Balear
Uharteak/Balearrak
Errioxa
Extremadura
Galizia
Gaztela eta Leon
Gaztela-Mantxa
Kanariar
Uharteak/Kanariak
Kantabria
Katalunia
Madril
Murtzia
Valentzia

Andalucía
Aragón
Asturias
(Islas) Baleares
La Rioja
Extremadura
Galicia
Castilla y León
Castilla-La Mancha
(Islas) Canarias
Cantabria
Cataluña
Madrid
Murcia
Valencia

(*) Oharra: "Asturias" singularrean deklinatuko da: Asturiasen, Asturiasko, e.a.

b) Espainiako probintzia eta hiriburuak
Coruña
Alacant
Albacete
Almeria
Asturias
Avila
Badajoz
Bartzelona
Burgos
Caceres
Cadiz
Castello de la
Plana
Ciudad Real
Cuenca
Errioxa

A Coruña/La Coruña
Alacant/Alicante
Albacete
Almería
Asturias
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castelló de la
Plana/Castellón de la
Plana
Ciudad Real
Cuenca
La Rioja
18
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Extremadura
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaen
Kordoba
Las Palmas
(Kanaria
Handikoa)
Leon
Lleida
Lugo
Malaga
Murtzia
Ourense
Oviedo
Palentzia
Palma
Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla
Santa Cruz
(Tenerifekoa)
Santiago
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valentzia
Valladolid
Zamora
Zaragoza

Maite Goñi
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Extremadura
Girona/Gerona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Córdoba
Las Palmas (de Gran
Canaria)
León
Lleida/Lérida
Lugo
Málaga
Murcia
Ourense/Orense
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla
Santa Cruz (de
Tenerife)
Santiago de Compostela
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza

Oharra: gaztelaniaz azentua duten hitzak azentuarekin nahiz azenturik gabe idatz
daitezke: León/Leon.

c) Bestelakoak
Ceuta
Eivissa
Mallorca

Ceuta
Eivissa/Ibiza
Mallorca
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Melilla
Menorca
Mérida

d) Izen historikoak
Asturietako
Printzea/Printzerria
Donejakue
(Compostelako)
Kataluniako
Printzerria
Oska
Sanandere
Sibilia

Príncipe/Principado de
Asturias
Santiago de
Compostela
Principado de
Cataluña
Huesca
Santander
Sevilla

(Izen historiko hauek lurralde bakoitzaren historiarekin loturik daude eta, hortaz,
historia gaietan erabil daitezke).

32

ONGI ETORRI!

Agurra egitean-eta:
-

Ongi etorri!,

- Ez: ongi etorria! edo ongi etorriak!
33

HIRU KILOKO HAURRA, LAU HANKAKO MAHAIA

Zenbatzaileak zehaztuak edo zehaztugabeak izan daitezke. Oinarrizko izena, berriz,
adina, prezioa, neurria, pisua, tamainua eta denbora adierazten duena izan ohi da
gehienbat. Hauek sortzen dituzten bikoiztasun gehienak, eta hauetan batasuna egiteko,
Euskaltzaindiak –ko atzizki-forma hobesten du, eta ez –tako:
-

Nolako galderei erantzuten dien sintagmetan: adineko neska, neurri txikiko
oinetakoak...
Oinarrian zenbatzaileren bat ageri denean: bi urteko haurra; bost liberako
egunkaria; ehun orrialdeko liburua; hiru kiloko haurra; lau hankako
mahaia; hamabost milioiko etxea; lau asteko oporrak; zortzi kilometroko
autobidea; hiru eguneko egonaldia...

Honek ez du esan nahi –tako inoiz erabili behar ez denik. Zenbaitetan, -tako atzizkia
erabiltzea derrigorrezkoa da, nongo galderari erantzuteko (Hiru etxetako haurrak etorri
zaizkit); edo, bereizketak egiteko (Zazpi urteko ardoa edan du, baina Zazpi urtetako
ardo guztia galdu da).
-

zazpi urteko ardoa (botilan dagoen ardoak zazpi urte ditu),
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zazpi urtetako ardoa (ardoa zazpi urtetan, ez zortzitan bildua izan da) eta
zazpi urteetako ardoa (aldez aurretik ezagutzen ditugun zazpi urte
diferenteetan zehar bilduriko ardoa. Azkeneko zazpi urteetan, esaterako).

34

ORDUAK NOLA ESAN

1. Orduak honela ematen dira: ordu bata, ordu biak, hirurak, laurak, bostak,
seiak, zazpiak, e.a. Ordu hitzaren ordez oren ere erabil daiteke: oren bata, bi orenak /
biak, hirurak, e.a. Eta honela deklinatu: ordu batean, bietan / ordu bietan / bi orenetan,
hiruretan, e.a.

2. Erdia honela adierazten da: ordu bat eta erdiak, ordu bi eta erdiak, hiru eta
erdiak, bost eta erdiak, ordu bat eta erdietan, ordu bi eta erdietan, hiru eta erdietan,
bost eta erdietan, e.a. Gauza bera oren hitzarekin.
3. Laurdena honela adierazten da: ordu bat eta laurdenak, oren / ordu bata eta
laurden, ordu bi eta laurdenak, oren / ordu biak eta laurden, hirurak eta laurden, hiru
eta laurdenak, hirurak eta laurdenetan, hiru eta laurdenetan, bostak laurden
gutxi(ago), e.a.

4. Minutuak: hamarrak hamar gutxi, hamarrak hamar gutxiago, hamarrak hamar
gutxitan, hamarrak hamar gutxiagotan, seiak eta bostean, laurak eta hogeian, hirurak
eta hemezortzian, e.a.

5. Zifretan ematen direnean, bi punturekin bereizten dira orduak eta minutuak,
eta bakoitzeko bi zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10, 09:25, e.a. Deklinatzen
direnean, orduei plurala erantsi, eta minutuei singular marka, dagozkien lotura
bokalekin: 15:00etan, 15:03an, 15:04an, 15:30ean, e.a. Irakurtzeko orduan hobe da,
hala ere, honela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hiruan, e.a. Erabilera formaletan ontzat
ematen dira, dena den, hamabostak eta bostean, hamabostak eta hamabostean, e.a.

6. Egitarau, kartel eta horrelakoetan ez da eragozpenik erdiko bidea hartzeko:
arratsaldeko 5etan, goizeko 11,30etan, iluntzeko 8etatik 11k arte, arratsaldeko 3etatik
gaueko 12ak arte, e.a.

35

DATA NOLA ADIERAZI
a) Toki- eta denbora-marka osorik ematen denean, bi idazkera hauek aukeran uzten
dira, -n kasu-marka erabiliz edo erabili gabe:
•

Durango(n), 1995eko martxoaren 7a(n), aukeran utziz inesiboaren marka.

b) Denbora zenbaki hutsez ematen denean, idazkera hauek ematen dira aukeran:
•

1995/03/07;
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1995-03-27;
1995/III/07;
1995-III-27;

Deklinatzerakoan: 1993-03-07ko Euskaldunon Egunkaria-n; 1993-11-23ko bilera
agiriak dioenez...
c) Ez da ontzat ematen, data arrunta emateko, urtarrilak 20 bezalako formarik.
Forma hau aposizioetan bakarrik erabil daiteke. Adibidez:
 ٭Ongi esana dago: Datorren urtarrilaren 20an bilduko da epaimahaia.
 ٭Gaizki esana dago: Datorren urtarrilak 20an bilduko da epaimahaia.
 ٭Baina ongi esana dago: Datorren ostegunean, urtarrilak 20, bilduko da
epaimahaia.

36

ZENBAIT ADITZEN ERREGIMENA

1. Gonbidatu
• gonbidatu aditzak NOR-NORK eskatzen du ( “du” eta ez “dio”):
 ٭Mikel afaltzera gonbidatu dute (gonbidatu diote )
 ٭Andregaiak bere etxea gonbidatu nau ( gonbidatu dit)

2. Iguriki, igurikatu (zain egon)
• iguriki aditzak NOR-NORK eskatzen du ( “du” eta ez “dio”):
 ٭Ez dute bertzerik igurikitzen.
 ٭Batak bestea igurikatzen zuen.

3. Itxoin, itxaron
 ٭itxoin eta itxaron aditzek NOR-NORK-NORI eskatzen dute objektua
dutenean:
o "Mireni itxoin zioten eguerdiraino".
 ٭Eta objekturik gabe daudenean NOR-NORK behar dute:
o "Egongelan itxoin dute goiz osoan"

4. Deitu eta lagundu:
 ٭deitu eta lagundu bietara erabil daitezke, NOR-NORK edo NOR-NORI-NORK
saileko aditzez:

o "Mikeli deitu diogu",
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o "Mikel deitu dugu";
o "Mikeli lagundu diote",
o "Mikel lagundu dute".
37

TOPIKO(A) BIHURTU

 ٭Perpaus baten barnean bi nor-sintagma agertzen direnean, eta horietako bat
bestearen predikatu osagarria denean, bihurtu aditzak mugagabean eskatzen du
predikatu osagarri hori:
o Ura ardo bihurtu zuten (ardoa bihurtu zuten)
o Topiko bihurtu da (topikoa bihurtu da)
 ٭Hala ere, sintagma izen soil batek osatu beharrean beste ingurukariz janzten denean,
izenondoak, izenlagunak, adjektibo konparatiboak, perpaus erlatiboak, e.a. erabiliz,
orduan artikulua eskatzen du askotan. Kasua, beti absolutiboa izango delarik:
o Emakumerik ederrena bihurtu zen.

o Bihotz sendoko gizon bat bihurtu.

38

EGITEKO ASMOZ

Asmo aditzarekin –teko/-tzeko erabiliko da, eta ez partizipio burutua ( joan, egin...)
-

Hitz egiteko, eztabaidatzeko, irakurtzeko asmoz etorri gara.

Ez dira ontzat ematen, beraz, joan asmoz, egin asmoz, eztabaidatu asmoz bezalako
forrmak.

39

LEHENAGO ETORRIKLO ZEN; LEHENAGO
ASMATUKO ZUEN

Bi aldaera hauek ontzat ematen dira:
-

Hau jakin (izan) banu, etorriko nintzatekeen, edo

-

Hau jakin (izan) banu, etorriko nintzen.

-

Errazagoa izan balitz, lehenago asmatuko zukeen, edo

-

Errazagoa izan balitz, lehenago asmatuko zuen.

40

ARAZI ADITZAREN ERREGIMENA
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1. Arazi-ren subjektua beti ergatiboan doa:
Koldok etorrarazi du Mikel.
2. Oin aditzaren objektua beti absolutiboan:
Sagarrak salarazi ditugu. (guk)
3. Oin aditza iragankorra denean, subjektua datiboan darama:
Niri liburua irakurrarazi zidaten.
4. Oin aditzaren subjektua absolutiboan doanean, absolutiboan ageri da perpaus
kausatiboan ere:
Mikel jarrarazi dute.
4. Oin aditzaren subjektua ergatiboa baldin bada eta agerian objekturik ez badu, bi
egoera bereizi behar dira:
a) Objektua ezabatua edo aditzari atxikia duten aditzekin datiboa eskatzen du
subjektuak:
Mikeli janarazi diote; Mikeli irri eginarazi diote.
b) Sekula objekturik hartzen ez duten aditz deponenteekin, aditzaren izaera
semantikoa kontuan hartu behar da. Aditzak subjektu biziduna eskatzen
duenean, datiboan ageri da:
Inori ez diogu pairarazi behar.
Baina subjektua bizigabea bada, absolutiboan jarriko da:
Ura irakinarazi dute.

41

GURE EGITURA POLITIKO BATZUEN EUSKAL IZENEZ

Nafarroako Foru Erkidegoa

42

Euskal Autonomia Erkidegoa.

-ARI (-LARI) ATZIZKIAZ

1. –ari eta –lari formen arteko banaketari dagokionez:.
a. -ari forma, -a bokalaz amaitzen diren izen oinarriei eransteko erabiliko da,
batez ere bi silabatik gorakoak direnean:
i. dantzari, tabernari, gramatikari, politikari, kritikari, e.a.
Hala ere, oso sartuak dauden pentsalari eta hizkuntzalari bezalako hitzak ontzat
ematen dira.
b. -ia amaiera duten hitzetan, -ialari hobesten da:
i. historialari, zientzialari, ekonomialari, e.a.
2. Oinarriaren kategoriari dagokionez:
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a. –ari atzizkia izenekin erabiliko da, eta –le edo –tzaile atzizkiak aditzekin:
i. hezle edo hezitzaile, ikertzaile, e.a.
b. Aditz batek adiera bat baino gehiago izan dezakeenean, ordea, zilegi izan
daiteke adiera batean -le edo -tzaile erabiltzea, eta
-ari beste adieran:
i. idazle / idazkari, zuzentzaile / zuzendari, zaindari / zaintzaile...

43

-ARI / -ARIO

Erdal -ario/-aire atzizkiez osatutako izen-izenondoak -ario forman, eta ez -ari forman,
mailega bitez:
1. Izenetan:
a. notario, komisario, unibertsitario, funtzionario, kortsario, mertzenario, etab.
Salbuespenik balego, hiztegi batuan zehaztuko dira salbuespen hauek bere garaian.
2. Izenondoetan:
a.

(talde) parlamentario, (sistema) planetario, (jokabide) sekatario, etab.

b.

Baina ahal dela, maileguz hartutako erdal izenondoen ordez, hobe euskal
egituraren araberako ordainak erabiltzea:
 ٭parlamentu(ko) talde (talde parlamentarioren ordez)
 ٭planeta-sistema edo planeta sistema (sistema planetarioren ordez)
 ٭unibertsitate(ko) aldizkari (aldizkari unibertsitarioren ordez)
 ٭e.a.

44

KONTINENTEAK, GEOGRAFIA IZEN NAGUSI BATZUK
ETA HERRITARREN IZENAK

Europa:
Ipar Europa
Hego Europa
Ekialdeko Europa
Mendebaldeko Europa
Erdialdeko Europa.
Asia:
Asia Txikia.
Eurasia.
Afrika.
Amerika (1):
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Ipar Amerika
Hego Amerika
Erdialdeko Amerika.
Ozeania:
Antartika (baina adjektiboa denean "Antartiko": "Ozeano Antartikoa". Bide
beretik "Ozeano Artikoa").
Ekialde Hurbila.
Ekialde Urruna.
europar
asiar
eurasiar
afrikar
amerikar (2)
ozeaniar
(1) Geografia zentzu hertsian kontinenteari Amerika deitu arren, horrek ez du
eragozten, hizkuntza mintzatu eta idatzian pluraleko formak ere erabiltzea (Ameriketara
joan nintzen, Ameriketatik etorri da...) inguruko erdaretan egin ohi den bezala: Hacer
las Américas, Irse a las Américas, Aller aux Amériques, il vient des Amériques...
(2) Amerikano hitza ere bada, noski, eta aspaldian Europatik Ipar Ameriketara
bizimodu hobe baten bila joandakoa aipatzeko erabiltzen da: osaba amerikanoa,
euskaldun amerikanoak... Ameriketara, orohar, joandakoari indiano esan ohi zaio.
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EUSKAL HERRIALDEEN, HERRITARREN ETA
EUSKALKIEN IZENAK
Herrialdea

Herritarra

Euskalkia

Araba

arabar

Arabako euskara

Bizkaia

bizkaitar

bizkaiera

Gipuzkoa

gipuzkoar
giputz

gipuzkera

Lapurdi

lapurtar

lapurtera

Nafarroa (Garaia) (Hegoaldeko) nafar (goi) nafarrera
Nafarroa Garaiko (goi-) nafarrera
Nafarroa Beherea (Iparraldeko) nafar (behe) nafarrera
Baxenabarre
Nafarroa Behereko (behe-) nafarrera
Zuberoa

zuberotar

zuberera
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-GO ATZIZKIA ETA IZEN MULTZOKARIAK

Euskaraz askotan ez dago izen multzokariaren beharrik, nahikoa da plurala erabiltzea:
ikastetxe honetako irakasle eta ikasleak, herri bateko biztanleak, hizkuntza bateko
hiztunak, etab.
1. Hala ere, izen multzokaria beharrezkoa denean, -eria atzizkia erabiltzea
gomendatzen da: langileria, gazteria, biztanleria edo bezeria.
2. -go atzizkia kasu hauetan erabiliko da:
a. ofizioa, lanbidea adierazteko: artzaingoa, zurgingoa, etab.
b. -tasuna adierazteko: euskaldungoa, ahaidegoa, etab.

47 ADIZKI PERIFRASTIKOETAKO ADIZKI NAGUSIAREN
FORMA
1. Aditz oinaren formaz, ikus 28. ARAUA.
2. Partizipioa:
2.1. Bokalez eta kontsonantez amaitzen direnak.
Euskal aditz zaharrek partizipioa bokalez amaitua izan dezakete: IKUSI,
MIRETSI, BETE, JASO, BOTA, ..., nahiz kontsonantez: JAKIN, EMAN, ESAN,
EGON, HIL, ...

2.2. -TU / -DU
-TU / -DU atzizkiaz osatzen dira, ordea, partizipio gehienak. -DU forma aditz
oina -L / -N-z amaitzen bada gertatzen da: AZTERTU, LABURTU, PUSKATU,
LAGUNDU, BIKOIZTU, LUMATU, FABRIKATU, DEKORATU,... baina
GIZONDU, LAZTANDU, AHULDU, ZABALDU, ISILDU, KIKILDU, etab.
Zenbait aditzek, partizipiorako, forma zaharra eta forma berria, biok, onartzen
dituzte: AHANTZI / AHAZTU; JARRAIKI / JARRAITU; SINETSI / SINESTU;
IRATZARRI / IRATZARTU, ...

3. Etorkizunekoa:
3.1. -KO eta -GO
Partizipioari -KO atzizkia gehituz eratzen da, orohar: LAGUNDUKO, IKASIKO,
EKARRIKO, ZAPUZTUKO, BETEKO... Partizipioa -N-z amaitzen bada, atzizki
horrek -GO forma hartuko du: JANGO, IZANGO, ESANGO, IRTENGO, etab. -L-z
amaitzen bada, -KO nahiz -GO, biok dira zilegi.

3.2. -EN
Zilegi da, halaber, partizipioa -N / -L-z amaitzen duten aditzekin -EN atzizkiaz
baliatzea etorkizuneko formak osatzeko: JINEN, UKANEN, HILEN, etab. Nolanahi
ere, tradizio jakina eta mugatua duten aditzetan tradizio hori kontuan hartu beharko da:
Iparraldeko adiztzat hartzen ahal direnekin -EN ongi dator, baina Hegoaldeko
tradiziokotzat soil-soilik hartzen ditugunekin ez hainbeste. Beraz, IRTEN aditzaren
kasuan, adibidez, hobe beti ere IRTENGO IRTENEN baino. Eta, alderantziz, JINEN eta
UKANEN, JINGO eta UKANGO baino.
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4. Aditz izena:
Aditz oinari -T(Z)EN erantsiz lortzen da aditz izena: JASOTZEN, ETORTZEN,
JAIKITZEN, JATEN, ...

4.1. -TZEN
-TZEN erabiliko da orohar: LAGUNTZEN, JASOTZEN, HILTZEN,
DEKLARATZEN, BOTATZEN, BETETZEN, ZAPALTZEN, ...

4.2. -TEN
-TEN erabiliko da partizipioa -N-z amaitzen duten aditzekin: ETETEN,
IRTETEN, IZATEN, EGOTEN, JATEN, ESATEN, ERRATEN, ...
Ekialdeko euskalkietan ohikoa den -i- tartekatua (egoiten, izaiten, erraiten, etab.)
ez da, batasunerako gomendagarria.
-TEN erabiliko da, halaber, aditz oina kontsonante txistukariz amaitua bada:
IKASTEN, UZTEN, GUTXIESTEN, AHANZTEN, HASTEN, HAZTEN, HEZTEN,
HESTEN, HAUSTEN, LAZTEN, etab. Aditz arazleek ere, horrenbestez, -ARAZTEN
egingo dute aditz izena.

48

KOMUNZTADURA APOSIZIOETAN
1. Aposizioa izen sintagmaren barneko izenen artean egiten denean ez da
komunztadura arazorik sortzen, hondarkia ez baita sintagma osoaren azken
buruan baizik ageri:
• Unibertsitateko Errektoreorde Edurne Mendiluzek aurkeztu du txostena.
• Edurne Mendiluze Unibertsitateko Errektoreordeari aurkeztu diote txostena.
Horrelakoetan, bistan da, lehen izenak ez darama mugatzailerik:
• Unibertsitateko Errektoreorde(*a) Edurne Mendiluzek aurkeztu du txostena.
• Zure lagun(*a) Dublinen bizi denari sari bat eman diote.

Mugatzailea izenaren beraren osagai egina duten izen bereziek, ordea –Antso Azkarra
edo Pernando Amezketarra bezalakoek, alegia–, gorde egiten dute hura aposizioan ere:
• Antso Azkarra errege ausartari (*Antso Azkar errege ausartari).
• Pernando Amezketarra bertsolari ezagunaren ibilerak (*Pernando Amezketar
bertsolari ezagunaren ibilerak).
2. Izen sintagma osoak aposatzen direnean, berriz, komunztadura egitea da
ohikoena, hondarkia sintagma aposatuetan ere ipiniz:
• Nire lagun Ferminek, piano jotzaile trebeak, kontzertu asko eman ditu aurten.
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• Fermin Garro irakasleari, lizentziadun berri denari, eman diote lanpostu hori.
• Zure lagunarekin, Unibertsitateko irakaslearekin, mintzatu naiz gaur.
Komunztadurarik gabeko aposizioak lekukotasun urriagoa du tradizioan, batez ere
perpaus barruan kokatua dagoenak, eta, hortaz, ez da gomendatzekoa:
• ??Nire lagun Ferminek, piano jotzaile trebea, kontzertu asko eman ditu aurten.
• ??Fermin Garro irakasleari, lizentziadun berri dena, eman diote lanpostu hori.
• ??Zure lagunarekin, Unibertsitateko irakaslea, mintzatu naiz gaur.
Zenbaitetan, perpausaren joskeratik aparteko eranskin edo tarteki aske gisa ematen da
bigarren sintagma eta ez sintagma aposatu gisa. Areago gertatzen da etenak, tartekiak
eta horrelakoak maiz samar dituen euskara mintzatuan, jardun egituratuagoa izan ohi
duen idatzian baino. Horrelakoetan, jakina, benetako aposiziorik ez dagoenez, ez da
komunztadura egiten.
Errazago onartzen dira horrelakoak, tarteki izaera argia denean:
• Gure herriko alkateak –musikazale amorratua bera– begi onez ikusi du
kontzertu gela berria egiteko proiektua.
• Haren etxean –aski zabala, ene ustez– erraz kabituko gara denok.
• Datorren larunbatean –hilak zortzi– hasiko da ehiza garaia.
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IRAUPENA ETA MAIZTASUNA ADIERAZTEN DUTEN
SINTAGMA ZENBATZAILEDUNETAN MUGATU SINGULARRA
NOIZ ERABIL DAITEKEEN
1. IRAUPENA ADIERAZTEKO
— Absolutiboaz eta instrumentalaz gainera inesiboa erabiltzen da maiz iraupena
adierazteko sintagmetan.
— Inesiboko sintagma hauei dagokienez, mugagabea erabiltzea zilegi izanagatik,
mugatu singularra erabiltzea hobesten da honako kasu honetan: zenbatzailedun
sintagma horrek adierazten duen denbora
etengabeko unitate bakar gisa hartzen denean, hots, inesiboaren bidez prozesu edo
gertaera baten iraupena adierazten denean. Adibidez,
Hiru astean asko hazi da haurra.
Hiru urtean ikasi du euskara.
Lau urtean lan egin du Afrikan.
Hauetan denetan iraupena adierazten da.
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Iraupenik adierazten ez denean, noski, mugagabeak ohiko lekua izango du. Hiru urteko
iraupena adierazi beharrean hiru urte desberdinetan gertatu den zerbait adierazi nahi
bada, mugagabea beharko da:
Lau urtetan antolatu dute tanborrada.

2. MAIZTASUNA ADIERAZTEKO
— Maiztasuna adierazteko ereduen artean, mugagabeko erabilerekin batera, hots:
Lau urtez behin elkartzen dira senitartekoak.
Lau urtetarik behin elkartzen dira senitartekoak.
Lau urtetarik lau urtetara elkartzen dira senitartekoak.
Lau urterik behin elkartzen dira senitartekoak.
— Formaz mugatu singularra dena ere aukeran dugu:
Lau urtetik behin elkartzen dira senitartekoak.
Lau urtetik lau urtera elkartzen dira senitartekoak.
— Inesiboaren kasuan, berriz, forma mugatua da erabili behar dena honelakoetan:
Lau urtean behin elkartzen dira senitartekoak.
— Maiztasuna adierazteko egituren artean, [izena + -ero] gisako esamoldea onartzekoa
da:
{Astero, hilero, ordulaurdenero...} etortzen da.
Baina bada hedatuxea den egitura bat, gaitzestekoa dena: -ERO atzizkiaren bidez osatua
den *[zenbatzailea + izena + -ero] sintagma:
*Bi urtero egiten dute bilera batzordekoek.
*Hamabost egunero etortzen zait bisitan.
—Hamabostero, ordea, onartzekoa da, hamabostean behin nahiz hamabosterik behin-en
parean.
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IZEN SINTAGMEN ARTEKO JUNTADURA DELA ETA

Izen sintagmen arteko juntadura dela eta, tradizioko erabilerak kontuan harturik,
Euskaltzaindiak ARAU hauek ematen ditu euskara baturako:
1. Kasu-marka bera dakarten sintagmak beti junta daitezke:
o Bilboko jokalariek eta Bermeoko arraunlariek batzarra egin dute.
o Zuri, niri eta beste askori gertatu zaigu.
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o Zure etxeaz eta gure lanbide berriaz mintzatu dira.
o Baionatik, Bilbotik eta Gasteiztik omen datoz ikasle horiek.
2. Hau da erabili behar den juntabidea, pertsona izenordainak elkartzen direnean:
o Zuk eta guk egingo dugu (eta ez *zu eta guk egingo dugu)
o Niri, zuri eta beste lagunei gertatu zaigu (eta ez *ni, zu eta beste lagunei
gertatu zaigu)
o Gutaz eta zuetaz mintzo dira (eta ez *gu eta zuetaz mintzo dira).
3. Halaber, singularreko sintagmetan, kasu-markadun sintagmak juntatzea
gomendatzen da:
o Itsasoan eta lehorrean bizi diren narrastiak
o Eskuz eta palaz jokatzen du
o Amarekin eta amamarekin bizi da.
Juntatzen diren izenak oso hurbilekoak direnean, edo izenlagunaz nahiz izenondoaz
lagundurik doazenean, ardatz anitzeko sintagma osa daiteke, kasu-marka amaieran
ezarriaz:
o Gorputz eta arimatik atera den oihua
o Bere emazte eta alabari galdetu zien.
4. Pluraleko sintagmetan, izenak ere junta daitezke, kasu-marka amaieran emanaz.
Kasu-sintagmak juntatzea edo izenak juntatzea, aukeran izaten da orduan:
o
o
o
o
o

Itsaso, mendi eta basamortuetan ibili da
Maite ditut lagun eta ahaideak
Adiskide eta lankideei kontatu diet
Meatze eta lantegietatik atera den oihua
Maite ditut eguzki, zeru eta izarrak.

5. Determinatzailea duten kasu-markarik gabeko izen sintagmak ezin junta
daitezke kasu markadun sintagma batekin:
o
o
o
o
o

*Mendia eta itsasotik heldu da ura
*Adiskideak eta lagunez mintzatu zara
*Burua eta zangoei behatu nien
*Bihotza eta buruak horretaratzen nau(te)
*Gizon hau eta emakume hark esango dizute.

Genitibodun sintagmetan ere ez da zilegi sintagma mugatu soila eta genitiboko sintagma
juntatzea:
o *Ikastolak eta gobernuaren arteko bilerak
o *Irakaslea eta ikaslearen arteko harremana.
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BEHAR IZAN ADITZAREN JOKABIDEA ADITZ
IRAGANGAITZEKIN

1. Behar izan aditza aditz laguntzaile iragankor gisa jokatuko da, ondoan agertzen den
aditz osagarria
edozein motatakoa delarik, iragangaitza denean ere bai:
a) Lan egin behar dugu
b) Liburua ekarri behar zenidan
c) Etxera joan behar dut
• du-aditza + behar ====> [aditza] + behar + du-saileko aditz laguntzailea
• da-aditza + behar ====> [aditza] + behar + du-saileko aditz laguntzailea
2. Halere, lehen puntuan esana ez da beteko behar izan aditza, datibodun aditz
iragangaitz batekin agertzen denean. Orduan izan laguntzailearen zaio-saileko
formak erabiliko dira beti:
a) Bihar mintzatu beharko natzaizu gai horretaz.
b) Azkenerako gauza guztiak ahaztu behar zaizkizu.
• zaio-aditza + behar ====> [aditza] + behar + zaio-saileko aditz laguntzailea
3. Bestalde, zenbait euskalkitan, Iparraldekoetan batez ere, behar izan aditzak izan
laguntzailea har dezake aditz iragangaitzekin:
a) Joan behar naiz
b) Ez zara ikaratu behar
Jokabide hau ere ez da gaitzesten:
• da-aditza + behar ====> [aditza] + behar + da-saileko aditz laguntzailea.
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NAHI / GURA IZAN ADITZEN JOKABIDEA ADITZ
IRAGANGAITZEKIN
1. Nahi izan / gura izan aditzak (nahiago izan /gurago izan aditzak ere bai) aditz
laguntzaile iragankorrarekin erabiliko dira, ondoan agertzen den partizipio
burutua edozein motatakoa delarik, baita iragangaitza denean ere:
a) Barre egin gura zuen
b) Egia esan nahi diogu
c) Ez du isildu gura
d) Bihar etorri nahi du

• du-aditza + nahi / gura ===> [aditza] + nahi / gura + du-saileko aditz laguntzailea
• da-aditza + nahi / gura ===> [aditza] + nahi / gura + du-saileko aditz laguntzailea
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Gomendio orokor horrek baditu hedadura desberdineko bi salbuespen, nahi izan aditzari
dagozkionak:
A. Nahi izan aditz iragangaitz batekin agertzen den kasuetan datiboarekiko
komunztadura enplegatu behar bada, zaio-saileko jokabidea erabiliko da beti:
a) Garrantzi handiko gai batez mintzatu nahi natzaizu
b) Lagunak ere ikustera etorri nahi zitzaizkidan
• zaio-aditza + nahi ====> [aditza] + nahi + zaio-saileko aditz laguntzailea
B. Ipar ekialdeko euskalkietan aditz iragangaitzekin da laguntzailea ere erabiltzen da
zenbaitetan:
a) Joan nahi zara
b) Orain zurekin mintzatu nahi naiz
Erabilera hau ere ez da gaitzesten:
• da-aditza + nahi ====> [aditza] + nahi + da-saileko aditz laguntzailea
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ZEHARGALDERA OROKORRETAKO ADITZATZIZKIA: –(E)N ETA –(E)NETZ
1. Zehargaldera guztietan bezala, zehargaldera orokorretan ere aditzak
–(e)n forma hartzen du, eta aski da atzizki hura, zehargaldera ongi osatzeko, nahiz
harekin batean ea edo ote bezalako beste zenbait indargarri ere erabil daitekeen:
a) Ez dakit zuzen mintzatu naizen
b) Galdetzera noa ea norbait azaldu den
2. Halere, zehargaldera orokorreko aditzari atzizki indargarria erantsi nahi bazaio,
anbiguitaterik sortzen ez duen –(e)netz atzizkia erabiltzea gomendatzen du
Euskaltzaindiak euskara baturako:
a) Begira iezaiozu ongi ea gaitzik ageri duenetz
b) Askotan banago gizon horrek besterik ikusten ote duenetz
c) Ez dakit ikusi dugunetz
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–eLAKO ETA –eN ATZIZKIAK IZENAK
GOBERNATURIKO PERPAUS OSAGARRIETAN

Hortaz, literatur tradizioaren lekukotasuna ikusita, hau da Euskaltzaindiaren erabakia
izenak gobernatzen dituen perpaus osagarri jokatuetan erabili beharreko atzizkiez:
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• Aitzakia, albiste, berri, damu, esperantza, froga, hitz, iritzi, irudipen, itxaropen, itxura,
kezka, konfiantza, kontu, marka, promesa, seinale, sentimendu, susmo, uste, zantzu,
zurrumurru... eta horrelako
izenek gobernatzen dituzten perpaus osagarrietan –eLAKO eta –eN atzizkiak erabiliko
dira euskara batuan:
• Ekonomia gaizki doalako berriak ez gintuzke harritu behar
• Ameriketara joan zen, han hobeto biziko zelako ustean
• Nork zabaldu du Maite eta Koldo banatu direlako zurrumurrua?
• Euskara Afrikatik datorrelako hipotesiak indarra galdu du azken urteotan
• Berriro elkar ikusiko dugulako esperantza ez dut galdu
• Maite gaituztelako seinale da egin diguten harrera beroa
• Berriro elkar ikusiko dugun esperantza ez dut galdu
• Maite gaituzten seinale da egin diguten harrera beroa.
• Baina euskara batuan ez da egoki perpaus osagarriotan –eLAREN, –eNEKO edo –
eNAREN atzizkiak erabiltzea, ez baitute literatur tradizioan aski den adinako
lekukotasunik. Beraz, gisa honetako perpausek ez dute lekurik euskara batuan:
• *Ekonomia gaizki doalaren berriak ez gintuzke harritu behar.
• *Ameriketara joan zen, han hobeto biziko zeneko ustean.
• *Maite gaituztenaren seinale da egin diguten harrera beroa.

55 EUSKAL HERRIA IZENA
1. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa (Beherea eta Garaia) eta
Zuberoa batera izendatzeko erabil bedi Euskal Herria izena.
2. Idazkerari dagokionez, bi hitzetan eta biak letra larriz.
3. Gogoratu behar da bukaerako –a hori artikulua dela. Hortaz, erabil bedi:
Euskal Herria, Euskal Herrian, Euskal Herriaren..., baina Euskal Herriko,
Euskal Herritik, Euskal Herrira. Beraz, gaizki daude *Euskal Herriako,
*Euskal Herriatik, *Euskal Herrin edo *Euskal Herriren bezalakoak.
Era berean, izen honek bere azken –a galtzen du ondoan beste
determinatzaileren bat edo adjektibo bat daramanean. Adibidez:
Euskal Herri maitea, Euskal Herri osoan, gure Euskal Herri hau, zein Euskal
Herri litzateke?... Hortaz, ez daude ongi *Euskal Herria maitea, *Euskal
Herria osoan. *gure Euskal Herria hau eta *zein Euskal Herria litzateke?
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