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Hitzaurrea

Sentimenduetatik  abiatuz  eta  originala  izateko  gogo  barik,  tesi  honek  guztiz 
asebetu  ninduela  aitortu  behar  dut.  10-15  urte  aurretik  sortu  zitzaidan  harra 
gainditzea  lortu  nuelako.  Dialektoen  edo  hizkeren  arteko  desberdintasun 
linguistikoak  modu  objektiboz  landu  eta  desberdintasun  horiek  eskala  batean 
ezartzea buruan iltzaturik izan dudan gaia izan da. Jean Séguy, Henri Guiter eta 
Hans Goebl-en lehenbiziko lanak (lehenak oraindik ere lankide eta laguna dudan 
Xarles Videgainen bidez eskuratuak) irakurriz sartu zitzaidan harra eta harrezkero 
buru-belarri aritu naiz tesia burutu arte. Alde honetatik, neure behar subjektiboari 
erantzuteko balio izan dit.

Bigarrenik, eta lehen puntuan aipatutako sentimenduetatik urrundu gabe, eskaini 
behar izan diodan indarra aipatu nahi nuke: lana, familia eta tesia, hirurak batera 
uztartzea ez da erraza izan. Aitzitik, erakargarria oso eta asebetegarria.

Arlo zientifikora jauzi  baino lehen,  bidean lagun izan ditudanak ere aipatu nahi 
nituzke.  Zaila  da  hizkuntzalari  edo  filologo  batentzat  teknologia  edo  estatistika 
erabiltzea eta are gehiago informatikoa bada; baina arlo batzuetan aitzineratzeko 
ezinbestekotzat  jotzen  dut.  Horietako  bat  da  dialektologia,  hizkeren  arteko 
desberdintasunetan  zehaztasuna  eta  objektibotasuna  lortu  nahi  baditugu  edota 
hizkeren  sailkapena  egin  nahi  badugu.  Arlo  honetan  eta  guztien  gainetik  bi 
pertsona  aipatu  nahi  nituzke:  lehena  Xabier  Isasi  da;  bera  izan  zen  grafiko 
gehienak (sailkapen hierarkikoei  dagozkienak) egin zizkidana. Bestetik,  Eduardo 
Olea,  zeinak  kartografia  automatizatua  erabiliz  mapak  atera  zituen.  Biei  nire 
eskerrona adierazi nahi nieke beste behin.

Dialektologia  tradizionalak  asko erakutsi  du  bere  ehun urte  inguruko ibilbidean, 
baina  asko  du  esateko  oraindik.  Arlo  askotan  eredugarria  izan  da  erabilitako 
metodologia  (datu-bilketa  eta  datuen  analisi  diakroniko  zein  sinkronikoetan, 
adibidez),  hizkuntzaren  aldaketari  buruzko  ekarpena,  isoglosa  kontzeptuaren 
sortzea,  e.a.  Aldiz,  oso  zor  gelditu  da  hizkeren  sailkapen-metodologian.  Eremu 
linguistikoak  bereizteko  erabili  izan  duten  tresna  bakarra   hizkuntza  ezaugarri 
konkretuetan oinarritutako isoglosa izan da. Kontzeptu hau egokia da oso ezaugarri 
gutxi denean eskura edo ezaugarrien aukera egitea zilegi denean. 

Alabaina,  datu  gutxi  batzuen  ordez  hizkuntza  atlasak  baliatzeko  moduan 
ditugunean eta beraiek biltzen dituzten datu-kopuru erraldoiak erabilgarri  jartzen 
direnean  ez  da  zientifikoa  ezaugarri  gutxi  batzuk  bakarrik  erabiltzea  hizkuntza 
eremuak zehaztean edo mugatzean. Edozein ikerketetan datuak dira baliotsuenak; 
eta erabiltzen den datu-kopurua oso garrantzitsua da emaitzen fidagarritasunera 
begira; zergatik erabili datu gutxi batzuk datu-kopuru handiak erabili ahal direnean? 
Hor du erronka dialektologiak ere.

Bestalde,  lexikoaz  gain,  hizkuntzalaritzaren  eskola  teoriko  desberdinak  jarraituz 
(izan dadin estrukturalismoa, edo gramatika sortzailea eta bere ondoren sortu diren 
eskola desberdinak, optimalismoa...), dialektologian ere hizkera hizkuntza sistema 
bezala  hartzen  bada,  jada  isoglosa  tresna  erabiltzea  ezinezko  bihurtzen  da. 
Isoglosa  kontzeptuaren  muga erakusten  du  honek.  Bai  lekukoaren  kasuan,  bai 
gramatikaren arloan, hizkera batetik besterako desberdintasuna neurtzeko tresna 
berriak behar ditugula. 



Hemen jada beste metodologia berri bat da beharrezko. Prozedura berriez hitz egin 
beharko genuke, metodologia berriez baino, zehatz hitz egin nahi bada. Prozedura 
berri  honi  sortzaileak berak eman zion izena ere: dialektometria.  Hots, hizkeren 
arteko distantzia hizkuntza ezaugarriak sistema kuantifikatzaileak erabiliz neurtzea. 
Dialektometriak horretarako baino ez du balio: desberdintasun eta berdintasunak 
kontatzeko edo neurtzeko. Prozedura berri honek ikaragarrizko ekarpena egin dio 
dialektologiari. Oraindik sortu zenetik 50 urte pasatu ez diren arren, gutxi, oso gutxi  
dira jada dialektologiaren hizkeren edo eremuen artean muga bat edo beste ezarri 
behar denean dialektometria erabiltzen ez dutenak.

Dialektologia  moderno  edo  berria  sortarazi  du,  besteak  beste,  dialektometriak, 
ikuspuntu geolinguistikoa lantzen dutenen artean.  Eta  indartu  egin  du bide hau 
ikusmolde soziolinguistikoa lantzen dutenek ere, aldi berean tresna informatizatuak 
eta kuantifikazioa erabiliz.

Agnostiko  guztien  gainetik  (arlo  honetan  ere  baitira  horrelakoak),  euskal 
dialektologiari  bide  berri  bat  ireki  dio,  prozedura  berriak  sortu  eta  handik  20 
urtetara. Bide berri  honek Bonaparteren prozedura hilobiratuko ote? Etorkizunak 
esango du hori, baina tesia defendatu eta 18 urte beranduago perspektiba erabiliz, 
esan daiteke inoiz baino hurbilago dagoena hori gertatzeko. Nazioartean jada ez 
da  inor  metodo  tradizionalak  erabiliz  dialektoen  sailkapenak  egiten  ari.  Horrek 
erakusten  digu  dialektologoek  ere  teknologia  besarkatu  egin  dutela  eta  trebatu 
direla diziplinarteko ikerketak egiteko mugak zehaztean eta sailkapen hierarkikoak 
sortzean.

Guk geuk ere jarraitu dugu, nola ez!, bidea garatzean. Tesian erabilitako programa 
informatikoak alboratu eta espreski dialektologian aritzeko sortutakoak erabiltzera 
eta  sortzera  pasatu  gara:  lehenik  Hans  Goebl-en  gidaritzapean sortutako  VDM 
programa informatikoa  erabiltzera  pasatu ginen.  Ondoren  gure  EUDIA ikerketa-
taldearen  bidez,  ikerketa-proiektu  batzuen bidez  beharrezko  babes  ekonomikoa 
lortuz,  DiaTech deitu  dugun  softwarea  sortu  dugu  (www.eudia.ehu.es/diatech). 
Hirugarren  bat  ere  bada merkatuan,  Gabmap deitua (John Nerbonne buru  den 
ikerketa-taldeak Groningengo unibertsitatean sortua).

Tesiak hartu zuen bidea guztiz garatu da nazioartean eta gurean. Horregatik, ia 20 
urteko perspektibatik begiratuz neure buruarekin oso gustura sentitzeko arrazoia 
badudala  uste  dut.  Bidea  egina  dago,  jende  gaztea,  askoz  ere  prestatuagoa, 
etorriko da eta bide hori naturaltasun osoz ibiliko du. Ez harritu, ez!

Beste sentimendu batekin amaitu nahi nuke: zein zaila den belaunaldi batekoa izan 
eta beste batekoen artean gustura sentitzea! Zein deseroso egiten den gaztetan 
ikasitakoaz bestelako jarduerak edo prozedurak erabiltzea! Edota zein zaila den 
aldi berean bi iturritatik ura edatea!

Gotzon Aurrekoetxea
2013
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I. ATARIKOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Sarrera 
 
 Nire azken urteotako lanbide profesionalak sarritan eroan nau hizkeren 
zergatiaz eta berezitasunez pentsaraztera. Urte askotan zehar izan ditut solasgai 
hizkeren izaera, inguruekiko harremanak, hizkuntz sistemaren funtzioa edo hizkeren 
hurbiltasun/urruntasunez berba egitearen zilegitasuna. 
 
 Hizkerak, edo nahi bada euskalkiak edo dialektoak, desberdintzeko eta 
sailkatzeko prozedurak maiz izan ditugu eztabaidagai Euskal Herriko Hizkuntz 
Atlaseko zuzendaritza daroagunok gure batzar eta atseden orduetan ere. Hizkeren 
arteko hizkuntz distantziak... 
 
 Eztabaida honen ildotik dialektometriak eskaintzen dituen bideak urratzen hasi 
nintzen duela dozena erdi bat urte edo: lehenik Jean Séguy-ren Atlas Linguistique de 
la Gascogne ahaztezinaren VI. aleak eskaintzen dituen azterketa dialektometrikoak. 
Ondoren Dennis Philps-ek 1985. urtean buruturiko tesia. Egia esan behar badut, bi 
dialektologo hauek kitzikatu egin ninduten. Eta harrezkero, denbora libreetan, ahal 
nuelarik, inkestetara nirekin eroaten nituen H. Goebl, H. Guiter, J.-L Fossat, S. 
Lazard, J. Saramago eta hainbat eta hainbat dialektologoren lanak. 
 
 Metodologia honek prozedura berriak eskaintzen zituela eta ohiko bideetatik 
urrundu egiten zirela ohartu nintzen hasiz batera. Hizkeren edo dialektoen arteko 
harremanak eta hizkuntz distantziez berba egiteko oinarri sendoagoak erabiltzen 
zituela, hain zuzen ere. 
 
 Euskararen kasuan ere beharrezkotzat jo nuen horrelako metodologian 
praktikan ipintzea. Euskal Atlaseko kideak izan nituen nire lehenengo burutazio eta 
kezken oihartzun. 
 
 Europako hizkuntza eta filologia indartsuenetan harrotzen zihoan bide horri 
berandu baino lehen oratu behar zitzaiola pentsatu nuen behin baino gehiagotan. 
 
 Enpresa interesgarria eta erakargarria izan arren, nire gaitasunerako erronka 
handiegi ez ote zen beldur nintzen.  
 
 Badakit bizitza adorez hartu behar dela. Ez gara lehenak proiektu zailei ekiten, 
ezta azkenak izango ere. Aurreproba batzuk egin ostean biden jartzea erabaki nuen, 
ahal zenik eta urrunen joateko asmo sendoarekin. 
 



 

 

 
 

 Gauzak kokatzen joateko, hasiera beretik, ikerketa hau azterketa dialektologi-
koa dela argitu nahi dugu lerro hauekin. Geolinguistikaren barruan bete-betean 
ezartzen dena.  
 
 Berau aurrera eroateko erabiliko diren datuak hizkuntzaren alor 
desberdinetakoak dira: fonologia, morfologia eta sintaxia. 
 
 Ekarri edo aportazio metodologikotzat jotzen dut ikerketa hau, bide 
irekitzaile, euskalkiak edo hizkeren arteko distantziak neurtzerakoan. Aportazio 
metodologikoa hizkuntz ezaugarrien bidez hizkerak bereizteko proposamenean. 
Hiztunek ekoizten duten masa linguistikoaren ordez hauen abstrakzioan oinarritzean 
hizkerak bereizte unean. Hizkera desberdinen makrosistematan oinarritutako ikerketa 
entseiua da, izan ere. 
 
 Ekarria hizkuntz parametro desberdinetako ezaugarri bereizleak aukeratzean. 
Bai fonologia alorrean, bai izen morfologia edo aditz morfologian eta baita sintaxian 
ere.  
 
  Ekarri metodologikoa, datuen azterketarako era desberdinetako sistema 
estatistikoak proposatzean, eta hauen barruan, hizkerak bereizteko metodo 
sailkatzaileak erabiltzean. Hizkeren arteko distantziak zenbakitan jartzen dira lehen 
aldiz euskararen kasuan. 
 
 Ekarria, azkenik, kartografia automatizatuan, isoglosa kuantitatiboen 
aplikazioa euskararen kasuan ezartzean eta erabileran. Estatistika sailkatzaileen 
emaitzetan oinarritutako kartografia eraiki da. Hizkeren profila, gune kontserbakor 
eta trantsizioguneak, hizkerak funtzio komunikatibo eta bereizlean, hizkuntz 
parametro desberdinetan oinarrituako egituraketa geolinguistikoari buruzko emaitzak 
azaltzen dira mapetan. 
 
 
 
 
1.2. Marko geolinguistikoaren delimitaketa 
 
 Euskararen eremuaren mendebaldeko hizkerak dira aztergai ikerketa honetan. 
 
 Bonaparte printzeak burutu zuen euskalkien sailkapenetik harrezkero 
bizkaieraren barruan kokatzen dira gure azter-eremuko punturik gehienak. Bizkaia 
herrialde osoa hartzen du eta Gipuzkoako mendebaldeko hizkera batzuk. Hain zuzen 
ere, historikoki "Gipuzkoako bizkaiera" deituan biltzen direnak. Baina hauez gain, 
tradizionalki gipuzkeran sailkatu izan diren bi hizkera ere jaso dira: Mendaro eta 
Deba. 
 
 Horrela, azter-eremuko eskumaldea mapan goitik beherako marra zuzen 
batez amaitzen da, Debarroa osorik hartuz. 



 

 

 
 

 
 Guztira 45 hizkera edo inkesterri1 hartu dira aztergai. Bizkaian 36 inkesterri 
dira guztira eta Gipuzkoan 9. Hizkera edo inkesterriek kode batzuez irudikatzen dira 
analisietan eta mapetan. Kodaketa hau Euskal Herriko Hizkuntz Atlasean hizkera 
hauek daukaten kodaketa bera da. Hizki bat (H = hizkera) eta hiru digitotako zen-
bakia. Zenbaki hauetako lehen digitoa herrialdeari dagokio (1 = Bizkaia; 3 = 
Gipuzkoa), beste bi digitoak herrialde bakoitzean hizkera bakoitzak hartzen duen 
hurrenkera dugu.  
 
 
1.3. Inkesterriak eta aztergunearen mapa 
 
Hona hemen zerrenda eta bakoitzari dagokion kodea: 
 

                         
    1Inkesterri hitzarekin EHHAko inkestak egin diren herriak adierazten dugu. 

H101 Getxo 
H102 Leioa 
H103 Zollo 
H104 Sondika 
H105 Laukiz 
H106 Lemoiz 
H107 Etxebarri 
H108 Zaratamo 
H109 Orozko 
H110 Mungia 
H111 Zeberio 
H112 Bakio 
H113 Fika 
H114 Larrabetzu 
H115 Arrieta 
H116 Lemoa 
H117 Dima 
H118 Zeanuri 
H119 Errigoiti 
H120 Bermeo 
H121 Busturia 
H122 Euba 
H123 Mañaria 
H124 Otxandio 
H125 Ibarruri 
H126 Mendata 
H127 Kortezubi 
H128 Elantxobe 
H129 Berriz 
H130 Arrazola 

H131 Elorrio 
H132 Bolibar 
H133 Gizaburuaga 
H134 Lekeitio 
H135 Markina-Etxebarria 
H136 Ondarroa 
H301 Leintz-Gatzaga 
H302 Arrasate 
H303 Eibar 
H304 Araotz 
H305 Oñati 
H306 Bergara 
H307 Elgoibar 
H308 Mendaro 
H309 Deba 
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1.4. Alfabeto fonetiko, laburdura, e.a. 
 
 
1.4.1. Alfabeto fonetikoa 
 
 Lan honetarako erabili den alfabeto fonetikoa Euskal Herriko Hizkuntz 
Atlasean erabiltzen dena da. Alfabeto hau API delakoan dago oinarritua eta euskarari 
egokitua aurkitzen da. 
 
 Hona hemen darabiltzagun zeinu guztiak: 
 
 Gure lanetarako alfabeto ortografikoetan agertzen ez diren zeinuak erabiltze-
ko hizki-fonta berri bat eraiki da eta ordinagailuaren barnean instalatu2. Hizki-fonta 
berri honi Jokin izena eman zaio. Times letra moldearen gainean eraikia da, hau da 
times-ek dituen grafemak ditu oinarrian: 
 
 
[i] aurreko,  goiko 
[] aurreko, goiko, ez silabikoa 
[e] aurreko, ez goiko, ez beheko 
[] aurreko, ez goiko, ez beheko, itxia 
[] aurreko, ez goiko, ez beheko, irekia 
[a] beheko, ez aurreko, ez atzeko 
[o] atzeko, ez goiko, ez beheko 
[] atzeko, ez goiko, ez beheko, irekia 
[u] atzeko, goikoa 
[u] atzeko, goiko, ez silabikoa 
[y] goiko, biribildua 
[j]   aurreko, goiko, ez silabikoa 
[w]  atzeko, goiko, ez silabikoa 
 
[p]  ahoskabe, gorra, ez jarraikia, ez goikoa 
[ph]  ahoskabe, gorra, ez jarraikia, aspiratua 
[t] ahoskabe, gorra, ez jarraikia, koronala, ez goikoa 
[th] ahoskabe, gorra, ez jarraikia, koronala, aspiratua 
[k] ahoskabe, gorra, ez jarraikia, goiko, atzekoa 
[kh] ahoskabe, gorra, ez jarraikia, goiko, atzeko, aspiratua 
[f]  jarraikia, gorra, jarraikia, ez koronala 
[b]  ozena, ez jarraikia, ez goiko, ez koronal, aurrekoa 
[] ozena, jarraikia, ez goiko, ez koronal, aurrekoa 
[]  ahoskabe, gorra, ez jarraikia, ez koronal, goiko, aurrekoa 
[d] ozena, ez jarraikia, koronala, ez goikoa 
                         
    2 Letra tipo hau RALI, S.A. etxeak egindako hizki-fonta da. 



 

 

 
 

[] ozena, jarraikia, koronal, ez goikoa 
[] ozena, ez jarraikia, goikoa 
[g] ozena, ez jarrakia, goiko, atzekoa 
[]  ozena, jarraikia, goiko, atzekoa 
[n]  ozena, ez jarraikia, ez goiko, koronala, sudurkaria 
[]  ozena, ez jarraikia, goiko, ez koronala, sudurkaria 
[] ozena, jarraikia, goiko, ez koronala, atzekoa 
[l] ozena, ez jarraikia, alboko, ez goikoa 
[]  ozena, alboko, goikoa 
[j] ozena, ez jarraikia, goiko, ez atzekoa 
[x]  gorra, jarraikia, goiko, atzekoa 
[h]  gorra, ez goikoa 
[r]  ozena, ez jarraikia, ez alboko, koronala 
[] ozena, jarraikia, ez sudurkari, ez alboko, ez atzeko, koronala 
[R] ozena, jarraikia, atzeko, ez koronala 
[s] jarraikia, gorra, ez goiko, koronal, aurrekoa 
[] jarraikia, gorra, ez goiko, koronal, ez aurrekoa 
[] jarraikia, gorra, goiko, koronal, ez aurrekoa 
[c] ez jarraikia, gorra, ez goiko, aurrekoa 
[] ez jarraikia, gorra, ez goiko, ez aurrekoa 
[] ez jarraikia, gorra, goiko, ez aurrekoa 
[]  ozena, jarraikia, ez aurreko, ez goikoa 
[d]  ozena, ez jarraikia, ez goiko, ez aurrekoa 
 
 
Zeinu diakritikoak 
 
[:] = aurretik agertzen den hotsak iraupen luzea duela adierazten du. 
[ ]́ = silaba azentuduna 
 
 



 

 

 
 

1.4.2. Laburdura, sigla, e.a. 
 
absol. = absolutiboa 
ad. = aditza 
adlat. = adlatiboa 
ahok. = ahoskabekuntza 
ALG = SÉGUY, Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, CNRS, Paris. 
AP = abiapuntua 
art. = artikulua 
as = asimilazioa 
BRSVAP = Boletín de la Real Sociedad Vasca de Amigos del País 
C (eta K, eta konts. ere) = kontsonantea 
C.Li.D. = Centre de Linguistique et Dialectologie, Toulouseko Unibertsitatea 
db = datu-basea 
dekl. = deklinagaia 
di = disimilazioa 
DM = dialektometria 
E = Euskera (Euskaltzaindiaren agerkaria) 
EGL = Euskal Gramatika Laburra, Euskaltzaindia 
EGLU = Euskal Gramatika. Lehen Urratsak, Euskaltzaindia 
EHHA = Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa 
er = erorketa 
ergat. = ergatiboa 
Eusk. = euskara 
FHV = Fonética Histórica Vasca, L. Mitxelena 
FLV = Fontes Linguae Vasconum 
hi = high 
IS = izen sintagma 
laguntz. = aditz laguntzailea 
lat. = latina 
m. = marka (kasu-marka) 
maiusk. = maiuskula 
morf = morfema 
MV = AZKUE, R. Mª, Morfología Vasca. 
orr. = orrialdea 
os. zuz. = osagarri zuzena 
perts. = pertsona 
pl. = plurala 
RFE = Revista de Filología Española 
RIEV = Revista Internacional de Estudios Vascos 
RLiR = Revue de Linguistique Romane 
RLR = Revue de Langues Romanes 
syll = silabikoa 
V = bokala 
VD = Via Domitia 
 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. HIZKUNTZ MODELIZAZIOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
2.1. Sarrera 
 
 
 Hizkeren arteko hizkuntz distantziaren neurketa eta azterketa du xede iker-lan 
honek. Baina, zer da neurtu behar dena eta nola neurtu behar da?  
 
 Baina ezer neurtu aurretik, datuak (gure kasuan hizkuntz datuak) elkarren 
artean era gonbaragarrian utzi behar dira. Datuen hizkuntz modelizazioa inposatzen 
da, ezer baino lehen. Ekintza honen bidez hizkuntz datuak elkarren arteko 
harremanetarako prest utziko dira. 
 
 Eta zein da eredu edo erarik egokiena hizkera desberdinetako datuak elkarrekin 
gonbaragarri jartzeko? Dialektologian pisu handiko itauna dugu hemen ipini den hau. 
Galdera honen erantzunak jarraituko den metodologia zehaztera behartzen du. 
 
 Hizkera bakoitza ezaugarri batzuen jabe da. Ezaugarri horiek izango dira 
hizkera horren ordezkari. Baina nola burutuko da ezaugarri horiek behar dituzten 
datuen modelizazioa? Datu hutsak izango dira, datu konkretuak, errealitatean ematen 
diren burutzapen errealak? Eta hala izanik, errealitate horien hautaketa zelan burutu 
behar da, zortez edo gaizki ulertutako "objektibotasunez", ala hizkuntzalariak berak 
"subjektiboki" hautatutako datuz? Ala, azkenik, errealitateko datu isolatuak izan 
ordez, hizkeraren muina hartuz, hizkera desberdinen sistemak dira gonbaratu, erkatu, 
behar direnak? 
  
 Geolinguistikaren bide luzean gai hau behin baino gehiagotan izan da 
eztabaidatua. Gure gogoa ez da, dena den, hain ur handietan murgiltzea. Baina 
geolinguistikan ezeze dialektometrian ere izan du oihartzunik metodologiaren 
abiapuntuak. 
 
 J. Séguy-k dialektometriaren sorreran emandako urratsak berebiziko garrantzia 
izan zuen; metriaz proposatutako bideak ordurarte pentsaezinezko metodologia 
berria sortarazi baitzuen. Baina hizkuntz modelizazioari dagokionetik ohiturazko 
bideari jarraitu zitzaion: fenomeno linguistiko bakoitza bakarka hartuz ekin zion 
hizkera desberdinak gonbaratzeari. 
 
 Ordura artean isoglosak eraikitzeko zegoen joera, hots, isoglosak datuka 
eraikitzeko joera, baztertu egingo du eta hizkuntz datu multzo handiak hartuz ekingo 
dio bide berriari. Hemendik sortuko da "isoglosa kuantitatiboen" kontzeptua ere. 
 
 Bestalde, hizkuntza bere osotasunean hartu beharra daukagu, lana 
zientifikotasunak eskatzen dituen neurrietatik abiatzea nahi izanez geroz. Euskalki 
edo, kasu honetan bezala, hizkera desberdinak gonbaratu nahi direnean eta ikerketa-
lanari orokortasun bat eman gura bazaio, ezinbesteko da hizkuntza bere osotasunean 
aztertzea. 



 

 

 
 

 
 Kasu honetan hizkuntzaren muina landu nahi da, bere alde fonologiko, 
morfologiko eta sintaktikoa, hain zuzen ere. Beste berba batean, hizkuntzaren alde 
"gramatikoa" bakarrik landu gura da.  
 
 Ondorioz bi alor uzten dira ikerketatik kanpo: lexikoa eta azentua. Lexikoa 
hizkuntzaren arau gramatikaletatik kanpo den errealitatetzat hartzen da. Hizkuntzaren 
alde gramatikalean mugatzen den ikerketa burutzea da helburu. Honek ez du esan 
gura azterketa lexikometrikoak ez duela garrantziarik. Behar-beharrezkotzat dutenen 
artean kokatzen gara. Hala ere, masa lexikoak bestelako abiaburutik dauka bere 
jomuga. 
 
 Azentua beste arrazoi bat medio gelditu da bazterturik ikerketa honetan. Izan 
ere, euskararen kasuan azentuaren izaerari buruzko ikerketen egoerak nola jorratu 
behar den ez du garbi adierazten. Euskalariek ez dute zehaztu oraindik nolako azentu 
mota(k) ezagutzen dituen euskarak bere barietateetan zehar. Ez dugu azentua zertan 
gauzatzen den ezagutzen. Hori da arrazoi bakarra ikerketa honetatik kanpo ixteko. 
 
 Baina ez dira hizkuntzaren arlo desberdinak, parametro3 desberdinak denak 
batera landuko. Bakarka aztertuko da bakoitza lehenengo eta horrela parametro 
bakoitzaren distantziak neurtuko dira. Azkenean parametro guztiak batera aztertuko 
dira. Modu horretara baino ez da lortuko hizkuntz distantzia orokorra. 
 
 
 
2.2. Hizkuntz aldakortasuna, polimorfismo eta sinonimia 
 
 Bernard Pottier-en hitzak hartuz, hizkuntzak izaeran dauka aldakortasuna, 
berezko kontzeptutzat dauka (1992, 283). Aspaldiko lanetan zehar hizkuntzalariak 
bat datoz gai honi dagokionez. 
 
 Ahozko hizkuntzaren lantzaileek, beraien lanetan, kontuan hartzen dute 
hizkeretan zehar hitz edo forma beraren aldaki desberdinak elkarrekin batera bizi 
direla. Baina batzuk aldaki bata zein bestearen hautaketan sarritan ez dela izaten 
inolako intentzionalitaterik diotenean (M. Alvar 1973, 46-47), guztiz gauza edo 
hautaketa subkonszientea izaten dela maiz aipatzen zuten bitartean, beste batzuk 
soziolinguistikatik abiatuz, hizkuntzaren aldakortasun hau patroi definitu eta erregula-
                         
    3 Termino honek esanahi zehatza hartzen du gure ikerketan, hain zuzen ere D. Philps-ek 
bere tesian ematen diona (1985, 25). Hizkuntzaren arlo desberdinak deitzen ditu parametro 
berbarekin. Honenbestez hizkuntza hiru parametrotan banan daiteke: fonologia, morfologia eta 
sintaxia. 
 
 Gu, morfologia parametroa bitan banatu dugunez (izen morfologia eta aditz 
morfologia) lau parametroz mintzatuko gara testuan zehar, nahiz hiru parametro eta bi 
azpiparametro deitzea egokiagoa dela jakin badakigun; hau da, fonologia, izen morfologia, 
aditz morfologia eta sintaxia. 



 

 

 
 

rren bidez gauzatzen zela defenditzen dute (H. López Morales 1990, 80). 
 
 Hizkuntz errealitateak argi erakusten du hizkuntz uniformitatearen eredua 
abstraktuan baino ez dagoela. Berez eta izatez forma eta hautaketa aniztasuna dugu 
aukeran; eta askotan, gainera, aukera horretan parte hartzen duten faktoreak guztiz 
hizkuntzaz kanpokoak izatez gain, gura bakoak izaten dira. Konturatu barik egiten 
direla aukeraketak, alegia. Hizkuntz gertakaria aldakorra da eta etengabe aldatzen ari 
dena, hain zuzen ere. 
 
 Sarri hizkuntzaren bilakaeraren bi egoera, bi aldaki, besterik ez dira izaten 
hiztunak aukeran izaten dituenak. Izatez, hizkuntzaz kanpoko arrazoi eta faktoreak 
dira bata edo bestea aukerarazten dutenak. Bata forma zaharra izan daiteke, berria 
bigarrena, hizkuntzaren bilakaeraren emaitza. 
 
 
 
2.2.1. Polimorfismoa 
 
 Polimorfismoaz hitzegitera behartuta gaude, beraz, hizkerak nola edo hala 
aztertzean, hizkera horren errealitatea taiuz isladatu gura bada behintzat. 
Polimorfismoaz hitzegingo dugu hemen ere, ezinbestez.  
 
 Hasteko polimorfismoa J. Allières-ek (1954, 70) definitu zuen bezala ulertzen 
dugu. Datu konkretuak, errealak, darabiltzagu lan honetan eta lekuko konkretu 
batzuk ahoskatutakoak. 
 
 Lekuko horiek hizkera jakin batzuen ordezkari gisa ulertzen ditugu eta, 
ondorioz, beste era bateko definizioak ere ulergarri gerta dakizkigun arren, aipatu den 
definizio hori atxekiko dugu era zuzenean dagokigulako. 
 
 Gure ustez hizkeren sistema linguistikoan, puntu batean edo bestean, beti izan 
behar da polimorfismoa. Egia da puntu konkretu batean ematen den bilakaera, 
noizbait hasi eta beste noizbait amaitu egiten dela eta amaitzen delarik, sistemako 
puntu horretan oreka berria lortzen denean, ez dela izango polimorfismorik, baina une 
berean sistema horren barruan beste puntu batean izan daiteke ezegonkortasunen bat, 
zeinek sortuko duen berriro polimorfismoa. Era honetan, hizkera desberdinak egoera 
polimorfikoetan baino ez dira existituko (Lope Blanch 1979, 11-15). 
 
 Zalantzatan jartzen dugu baita "sistemaren oreka" kontzeptua bera ere. Oreka 
berdin forma bakarra bezala identifikatzen bada behinik behin. Zail samar deritzogu, 
lan honetako oinarrizko datuak ezagutu ostean, sistemaren oreka gordetzeko 
nahitaez forma bakarra izan behar dela sinesteari: perpausean azaltzen den tokiak, 
ahoskatze-era (nasaia...) eta bestelako faktoreak "beti" present direlako edozein 
komunikazio-ekintzatan. 
 
 



 

 

 
 

 
2.2.2. Sinonimia 
 
 Sinonimia uste baino garrantzitsuagoa da hizkera edo hizkuntzak 
gonbaratzen direnean. Lexikoa jorratzean kontzeptu bat izendatzeko berba bat baino 
gehiago erabiltzen denean inguruko hizkerekin komunztadurak izatea errazago 
izango litzateke. Ondorioz, hizkuntz distantziak laburtu egiten dira, hizkuntz 
berdintasunak nabarmenduz. 
 
 Edozein hizkuntz azterketatan gertakizun hau gogoan izan behar delakoan 
gaude. Areago oraindik helburutzat hizkeren arteko hizkuntz distantziak neurtzea 
duen ikerlanean. 
 
 Nolabait esateko sinonimia diastratiko eta diatopikoaz ere mintza gaitezke. 
Lehen mota hizkera desberdinetan nahasia egon daiteke edo eta beste modu batean 
burutua. 
 
 Ba al du eraginik eta izatekotan nolakoa du polimorfismoak dialektologiaren 
elaboraketan? Gaia aztertu duten hizkuntzalariei jarraitzen bazaie polimorfismoak 
eragin nabarmena dauka hizkeren arteko azterketan. 
 
 Polimorfismoa norbanako eta soziala ere izan daiteke, eta soziala diogunean 
diatopikoa esan nahi dugu. Biak izan behar ditugu kontuan. Batetik, jasotako 
materiala norbanakoek esandakoa delako, beraiengandik jasotakoa delako, jasotako 
informazioa norbanakoengan baino ez delako gauzatzen. Bestetik, hizkera 
desberdinetako datuak elkartzean eta gonbaratzean polimorfismoak hizkeren arteko 
zubiaren funtzioa egiten duelako (Aurrekoetxea 1992, 73; García Mouton 1991, 
320). Hizkera batetik besterako urratsa edo saltua leundu egiten du. 
 
 Berdintsu jokatzen du sinonimiak. Hizkeren arteko ulermena erraztu egiten du 
nabarmenki eta ondorioz hizkera horien arteko distantzia linguistikoak ttipitu egingo 
dira. 
 
 
 
2.3. Eredu linguistikoaren hautaketa 
 
 Hizkuntz distantzia neurtzea dugu xede ikerketa-lan honetan. Bi berba hauek 
definitu eta zehaztu beharko ditugu lehenik. "Hizkuntza" diogunean zer esan gura eta 
nola eratzen dugun zehaztu behar da lehenik. Gai hori kapitulu honetan dugu 
aztergai. Geroago etorriko da "distantzia" hori zehaztea, distantzia horretarako 
erabiliko diren neurriak zehaztea, alegia. 
 
 Hizkuntza izango da langaia, hizkuntz elementuak izango dira eskuartean 
erabiliko direnak. Hizkuntz elementu horiek nola isladatuko diren eta zelango 
ordezkaritza izango duten hizkuntz sistema horretan, da analizatu gura dena. Azken 



 

 

 
 

finean, atzean dagoen galdera hauxe da: zein irizpide erabiliko da hizkuntz distantzia 
horiek zehazterakoan? 
 
 Dialektometriaren historian izan diren saioetan, azterketa gutxi egin da 
hizkuntzaren modelizazioan. Datuetara jo da zuzenki eta datu batzuen aukeraketari 
ekin zaio. Denetarik maizen eman den joera, itsu-itsuan, sortez edo azarez aukeratzea 
izan da (Séguy 1973a, 2; García Mouton 1991, 315: Goebl 1981a, 353, 3. oharra). 
 
 Baina fenomeno edo gertakari linguistiko jakin bat ez da ezer, berez, 
ingurukoekiko harremanak eta loturak ez badira kontuan hartzen. Edozein hizkuntz 
gertakari ezer izango bada sisteman integratuta dagoelako da, beste elementuekin 
daukan harremanen bidez. Zeren, hizkuntza elkarrekin komunikatzeko sistema da. 
Eta sistema osatzen duten elementu guztien erlazio-sarea da. Sistema horren barruan 
dauka bere osotasuna eta zeregina edozein fenomeno edo gertakari linguistikok. 
Hortik kanpo ez da ezer, ez du funtsik, ez izaterik. 
 
 Hasierako eta klasiko dei genezakeen joera honi, beste joera berriago bat 
kontrajarri zaio azkenaldion, J.-Ph. Dalbera-rena, hain zuzen ere. Dialektologo honen 
arabera hizkuntz distantziak neurtzeko metodologia osoki aldatu beharra dago. 
 
 Hizkuntz distantziak ezin dira neurtu, era egoki eta zuzenez, sistemen artean 
ez bada (1984a, 541). Hizkuntz sistema osotzen duten elementu guztien arteko 
harremanetan gauzatzen denez, ezinbestekoa da kontuan hartzea hizkeren arteko 
hizkuntz distantziak neurtzerakoan. Eta ondoren sistemak izango dira parekatzen edo 
erkatzen direnak distantziak neurtzeko 
 
 Nozio hau oso garrantzitsua da distantziak neurtzen hasteko orduan. Ez dira 
gertakari indibidualak (edozein hizkuntzatan mugagabeak berez) elkarrekin 
gonbaratzen direnak, sistema hori osatzen duten ezaugarriak baino. Eta hauek 
kontagarriak dira. 
 
 Dalberari jarraituz gero, albo batera utzi behar da orain arte erabili izan den 
jokamoldea, hau da, hitzak banaka hartuz, hitzez hitz joanez; edota gertakariz 
gertakari, lexikoaz landako hizkuntz gertakaria delarik. 
 
 Zoriz edo itsu-itsuan aukeratzea guztiz baztertzen da ihardunbide honekin: 
hizkera baten makrosistema eraikitzeko beharrezko elementuak hautatzea da, hain 
zuzen ere, egin behar den lehen lana. Funtsean galdera honako hau da: zeintzuk dira 
euskararen bai sistema fonologikoa, bai morfologikoa edota sintaktikoa eraikitzeko 
behar-beharrezko elementuak? 
 
 Metodologia aldaketa hau hizkuntz modelizazioaren etapan gauzatuko 
litzateke ("étape de la modélisation linguistique interne" J.-L Fossat-en hitzetan).  
 
 Ikerketa honetan ildo honetatik abiatzen da. Ez dira hizkuntz datu 
konkretuak, hizkuntz gertakari konkretuak, gonbaratu edo erkatuko, hizkeren 



 

 

 
 

ezaugarriak hartuko dira abiapuntu eta hauetan oinarrituko da ikerketa lana. 
Mitxelenak (1985, 81) aipatzen zuen "rasgos diferenciales" delakoen bidetik abiatuz. 
 
 Bestalde, gonbaraketa guztiek gonbaraketa-oinarria behar dute. Zertan 
oinarritu argi izan behar da eta gonbaraketa-ariketa osoan oinarri horrek aldagaitz 
izan behar du, emaitzak gonbaragarriak izan daitezen. Hori dela eta hizkera 
bakoitzaren ezaugarri4 nabarmenenak gonbara-oinarria osotuko dute. Hizkera 
desberdinak gonbaratzen direlarik bi hizkeratan ezaugarri berdinak azaltzen direnean 
ez dute hizkuntz distantziarako kontatuko, distantzia "Ø" adieraziko dute. Hizkera 
desberdinetan ematen diren ezaugarriak "ezaugarri unibertsalak" izango dira eta 
hizkeren arteko base amankomuna osotuko dute. Baina lurralde bateko "ezaugarri 
unibertsal" horiek, beste lurralde bateko hizkera batekin gonbaratzen denean 
ezaugarri diferentzialak izan daitezke. Horrela ezaugarri batzuk euskalki baten 
ezaugarri berezleak izango dira, euskalki horretan amankomunak, antzekotasun 
pertinenteak, beste batekiko harremanetan desberdintasun pertinenteak diren 
neurrian. 
 
 Ohar bat egin behar da hizkuntz distantziaz ari garela, zertaz dihardugun 
azaltzeko. Egia esan, hizkuntz distantzia aipatzen delarik bi gauza desberdinez mintza 
gaitezke: distantzia genetikoa eta distantzia tipologikoa. Gure kasuan distantzia 
tipologiko edo sinkronikoaz soilik arituko gara. 
 
 Maila honetako distantzia neurtzeko, ezinbesteko dugu gonbaraketa-oinarria 
egonkorra izan dadin. Eraiki behar den gonbaraketa-oinarri horri makrosistema 
deituko diogu5. Makrosistema honetan azaltzen diren alde ezegonkorretan 
oinarrituko da distantzia. 
 
 Makrosistema hau eraikitzearen helburua ondoko hau genuke: hizkuntz-
datuak gonbaratzeko oinarri iraunkorra lortzea. Alegia, zeinahi datu alderagarri izan 
dadin, hizkeren arteko gonbara-oinarriak bat izan behar du eta gonbaraldi osorako 
iraunkorra.  
 
 Zelan eraiki ezinbesteko dugun gonbara-oinarri hori? Galdera metodologiko 
honi erantzun zuzena ematen saiatuko gara ondoko lerrootan. 
 
 Hizkuntzaren parametro desberdinak izango ditugu kontuan: fonologia, 
morfologia (izen eta aditzarena) eta sintaxia. Hauetako parametro bakoitzean 
makrosistemaren ezaugarri bereizle garrantzitsuenak hautatu beharko dira. Ezaugarri 
bereizle hauek osotuko dute parametro bakoitzean, hizkera desberdinak elkarrekin 
gonbaratzen hasten garenean, beharrezkoa dugun gonbara-oinarri iraunkorra. 

                         
    4 Termino hau erabiltzen dut inguruko hizkuntzetan erabiltzen den "rasgo / trait" 
delakoarentzat. 

    5Makrosistema terminoa J.-Ph. Dalberarengandik jaso da eta gorago aipatutako 
artikuluan daukan zentzu berean erabiliko da. 



 

 

 
 

 
 Dena den, gonbaraketa-oinarri hau, beharbada, ez da izango dagoenik eta 
zehatzena. Sistema honek ez ditu errealitatean gertatzen diren "burutzapen"etan 
sortzen diren ñabardura fonologiko guztiak biltzen. Sistema hartzen da kontuan eta 
ez errealitate konkretua.  
 
 Eman dezagun izen morfologia lantzean "-e + aren" kasua dugula aurrean. 
Eta ondoko burutzapenak lortu direla: -en, -earen, -ean, -een, -iren, -ien... . "-R- > 
Ø" erregela fonologikoa, sarritan aukerazkoa, ez da kontuan hartzen sistemak hartzen 
badira oinarri bezala. Berdin "-o + rantz" deklinabide kasua aztertzean: gorago aipatu 
dugun sistema erabiliz -orantza eta -orantz burutzapenen arteko desberdintasuna ez 
da kontuan hartua izango, bereizketa morfologikorik ez dagoelako bi aldakien artean. 
Aditz morfologiako kasuak hartuz berdintsu gertatuko zaigu: "saria > *sarai > *saai 
> sai". Edo "*zarete > *sarete > *serate > seate > sate" bilakaerak isladatzea zail 
samar iruditzen zaigu. 
 
 Honetaz ari gara pentsatzen sistemak gonbaratuz gonbaraketa-oinarria ez dela 
guztiz zehatza esatean, ez baitira burutzapen konkretuak gonbaratzen, eta ez da 
hizkera desberdinetan jazotzen diren arau fonologiko guztiak ere. 
 
 J.-Ph. Dalberaren artikulua hizkuntz modelizazioan aurrerapausutzat jotzen 
dugu. Hizkuntza sistema bada, sistema horretako elementuak bakarka harturik 
zentzurik gabekoak dira eta bakarkako gonbaraketa edo erkaketak inora ez 
garamatzala uste dugu. Horregatik, sistemako elementu garrantzitsuenak hautatuko 
dira, ezaugarri bereizleak, eta hauen gainean eraikiko da hizkerak elkarren artean 
gonbaratzeko metodologia. 
 
 Aipatu bide honi ekingo zaio iker-saio honetan ere, hizkuntzaren parametro 
desberdinetako makrosistemak eraikiz. 
 
 Hizkuntza aztertzeko parametro desberdinetan zatikatuko dugu: fonologia, 
izen morfologia, aditz morfologia eta sintaxia. Hauetako parametro bakoitza bakarka 
aztertuko da. 
 
 Eta azkenez, zein ezaugarri (fonologiko, morfologiko, sintaktiko) da 
funtsezkoena hizkuntzaren sisteman eta zein garrantzi-mailatan? 
 
 Ezaugarri hauek, hasiera-hasieratik esan beharra dago, ez dute dialekto edo 
euskalki baten ezaugarriekin zerikusirik. Ez dira bilduko beraietan ezein euskalkik 
biltzen lituzkeen ezaugarriak. Ezaugarri hauek ez dira eraikiko hemengo edo hango 
euskalkien bereizkuntzak jasoz, hizkuntzaren makrosistemak beharrezkotzat dituen 
ezaugarriak baino. Hizkuntz parametro bakoitzeko ezaugarri garrantzitsuenak, 
nabarienak, bilduko ditu. 
 
 Honenbestez, garbi gelditu dela uste dugu ez dela bizkaierak (eta euskalki hau 
aipatzen dut, hain zuzen ere horretaz arituko garelako) izan dezakeen bereizkuntzarik 



 

 

 
 

bilduko bizkaieraren bereizkuntza delako. 
 
 Orokortasun bat eman nahi diogu lan honi. Euskarak izan ditzakeen ezaugarri 
desberdinetan aztertuko ditugun hizkerek, nola hartzen duten parte ikusiko dugu, 
zein portzentaietan biltzen eta banatzen diren, zeintzuekin batzen diren eta zeinetatik 
urruntzen, da aztertu nahi dena. 
 
 
 
2.3.1. Bonaparteren irizpide eta metodologia 
 
 Hizkuntz irizpideak lantzeko orduan, egia esan, ez gara lehenak euskarari 
dagokionez. Euskal dialektologiaren aitzindaritzat hartua izan zen L.L. Bonaparte 
printzeak jadanik irizpide desberdinak erabili zituen euskalkien sailkapena burutzeko. 
 
 Zeren arabera burutu zuen sailkapena? Zein irizpide erabili zuen? Gutxi idatzi 
da honetaz, nahiz eta Printzeari buruzko bibliografia ugaria izan (ikus Arana Martija 
1991). 
 
 Jakina da Bonaparte printzeak ez zuela erabili zituen irizpideei buruzko lanik 
argitaratu. Erabilitako irizpideak han hor hemen aurkitzen dira sakanabatuak (ikus, 
besteak beste, Formulaire de Prône, "Cartas escritas por el príncipe L.-L. Bonaparte 
a algunos de sus colaboradores", Urquijo 1908-10). Bere lanetan zehar ibilpide bat 
egin beharrean kausitzen gara zeintzuk diren ongi jabe gaitezen. Bere lanetan zehar 
murgildu gogoz jardun dugu irizpide horien bila. Irizpideok hizkuntz ezaugarri 
desberdinetan sailkatzen dira. Hizkuntzaren alor desberdinak erabiltzen ditu: 
fonologia, morfologia (izen morfologia eta aditzarena), sintaxia eta lexikoa. Guk ere, 
didaktikoki aurkezteko, sailkatu egingo ditugu: 
 
 Fonologian, nabarienak ondoan azaltzen direnak lirateke: "h"a edo 
hasperenketa non ematen den; /j/ fonemaren ahoskera desberdinak ([j], [x] edo []); 
"ch" grafia frantsesa eta "ch" espainola bereiztea; r, d, g bokalartekoen galtzea (harat 
/ haat, dadilla / dailla, itsasorat / itsasoat...); "ez + d-" aditz laguntzaileetan (dut...) 
zelan ahoskatzen den; azentuaren balio morfologikoa (emaztec / emaztéc); hasierako 
"r-" soinuaren tratamendua; esan-erran bikotearen hedadura; eufonia bokalikoak 
(buruba, buria, biyotza, bulerra, etorri de...). 
  
 Izen morfologian deklinabidea eta erakusleak dira gehien landu zituenak. 
Ondoren, maizen azaltzen diren ezaugarriak jartzen dira: ergatibo pluralaren 
burutzapena (-ek ala -ak), genitibo singular eta pluralaren arteko errakuntza, baithan 
formaren ezagutza, soziatiboaren morfema (-gaz / -arekin / -areki), erakusleen forma 
(gau, gori, gura / (h)au, (h)ori, (h)ura), erakusleen gaineko adberbioak (gen edo 
gemen, gor, gan / (h)emen...; gola, gala / (h)ala, (h)ola...). 
 
 Aditz morfologia da, beharbada, gehien landu zuen hizkuntz alorra: behin eta 
berriro agertzen da ezaugarri garrantzitsu legez. Hain zen garrantzitsua beretzat, ezen 



 

 

 
 

nafarrera beherera sailkatzeko aditzaren jokamolde eta lexikoa baino ez baitzituen 
aintzakotzat hartu. Hona hemen elkarren segidan ezaugarri batzuk: 1) Izan-en 
orainaldia: niz, zira, gira, dira / naiz, zare-zara.. gare-gara, zarate-zarete, dire edo 
naiz, zera, gera, zerate, dira; 2) zuka-ren ezagutza; 3) xuka-ren ezagutza; 4) 
iraganeko markaren desagerpena: nue, zue...; 5) ukan-en oraina: det, dezu... / dot, 
dozu.. / dut, duzu... / deu, dezei, dei / duzue-duzute / det... dezute/dezue; 6) 
zaben/cioten; 7) nork-i dagokion morfema adizkiaren barruan denean: dioten / 
diodan; 8) jao, jaoe, jaozu, jaot... / deutsa, deutse... 
 
 Sintaxia ere landu zuen Bonaparte printzeak. Gainera hemen agertzen diren ia 
ezaugarri guztiak behin eta berriz agertzen dira bere gutun eta idazkietan: galderetan 
aditz laguntzaileak hartzen duen -a atzizkia (duta?), izan / ukhan bereizketa 
laguntzaile denean, ukan laguntzaile gisa ezagutzea, bait- partikula ezagutzea, bañan 
/ baño formen arteko hautua. 
  
 Lexikoari dagokionez hona hemen bere lanetan zehar agertzen diren terminu 
batzuk: fan "aller", ekendu "ôter", iria/ciudadea, oñaztura / chimista, goibela, bigar 
/ bihar, begarria / bearria, calentura, harrobia / herrulia / erlouria, lupua-lipua-
lipia, domeca-igandea, becoquia-borondia-copeta-belhar. 
 
 
 
2.3.2. Lan metodologia 
 
 Bonaparte printzeak euskalkiek banatzeko edo sailkatzeko eta mugak 
zedarriztatzeko jarraitutako metodologia ondoko era honetan zehatz daiteke: batetik, 
abiapuntua euskalki literarioak. Euskalki hauek zituzten bereizkuntzez jabetu zen eta 
poliki-poliki bere laguntzaileek bidaltzen zizkioten informazioaz eta berak egin zituen 
bidaiekin joan zen osotzen euskalkien mapa. Euskalki bakoitza edo hizkera bakoitza 
bereizteko gorago aipatu irizpideak erabili zituen. Irizpide horien bidez hizkerak 
bereiztuz joan zen, binaka edo multzoka hartuz. "Hizkera hau eta beste hau bereizten 
dituen edo dituzten ezaugarriak hauek dira...." eta horrela jokatzen zuen. Beste hango 
hizkerak bereizteko beste ezaugarri batzuk erabil zitzakeen, hizkera horien arteko 
desberdintasuna markatzen zutenak, alegia.  
 
 Era horretan, beti konkretutik abiatuz eta informazioa etortzen zitzaion 
neurrian, joan zen bereizten hizkera eta euskalki bakoitza. 
 
 Guk eskuartean darabilgun azterketa honetan, ostera, lan-metodologia oso 
bestelakoaz baliatzea erabaki dugu. Abiapuntua, bera ere desberdina izanik, 
urratutako metodologia ere diferentea izango da. 
 
 Halere, hizkeren arteko desberdintasun edo berdintasuna markatzeko 
irizpideetan, gu geu ere ezaugarri batzuetan oinarrituko gara. Baina ezaugarri horiek, 
desberdintasun eta berdintasunak markatzeko balioko duten neurrian, beti izango dira 
berdinak, gonbaraketa-markoa iraunkorra izango da hizkerak elkarren artean 



 

 

 
 

bereizten gabiltzan bitartean. 
 
 Bonapartek hizkerak elkarrengandik bereizten zituzten ezaugarriak izan zituen 
gogoan eta ezaugarri horiek desberdinak izan zitezkeen hizkera batetik bestera. Gure 
kasuan, gorago esan bezala, ez da hori gertatuko, gonbaratzeko erabiliko diren 
ezaugarriak une guztietan beti berak izango direlako. Batzuetan hizkerak elkartzeko 
balioko dute, besteetan desberdintzeko. 
 
 Baina zenbat ezaugarri behar dira hizkuntz parametro bakoitzean? Zaila 
gertatzen den hautaketa hau irizpide subjektiboetan oinarritzen da gehienbat. 
Ikerlariak hautatu behar ditu eta zehaztu, gainera, zenbat ezaugarri erabiliko dituen. 
 
 Aukeraketa hau da funtsean ikerlanaren oinarria. Horregatik, ikerlariaren 
eskuetan izan behar den arazoa da. Hautaketa honek disziplina horretan izan diren 
ikerlanak kontuan hartuko ditu eta irizpiderik objektiboenak erabiltzen saiatu. 
Sistemak funtzionatzeko behar-beharrezko dituen ezaugarriak bilduko ditu. Baina 
azken batean hautaketa pertsonalaren aurrean egongo gara. Eta pertsonala diogunean 
subjektiboa esan nahi dugu. Dialektologo edo hizkuntzalari on edo jaioaren eskuak 
oinarrizkoak izango dira zeregin honetan. Zenbat eta trebatuagoa izan hainbat eta 
hautaketa hobea egingo da. 
 
 Bilketa hori taxuz betetzeak garrantzi handia dauka, aukeratzen diren 
ezaugarriak izango direlako hizkera bakoitzaren sistema zertan datzan adieraziko 
dutenak. Sistemaren ardatza osotuko dute. Garrantzirik gabeko ezaugarriak aukeratu 
eta garrantzizkoren batzuk kanpoan uzteak ondoren egingo diren urrats guztiak 
baliogutxituko lituzke. 
 
 Hautaketa honetan, beraz, hizkuntzalari eta dialektologiaren sena bildu 
beharko ditu ikerlariak eta burutzen den aukerak arrazoitua izan beharko du ezaugarri 
guztietan. 
 
 Ikerlan honetan zehar jarraituko diren irizpideak argituko dira segidan, 
laburbilduz. Jadanik gorago aitatu dira, beste batzuk berriak izan daitezke, baina 
hemen denak elkarturik agertu nahi ditugu. Hona ba elkarren segidan: 
 
a) Aipatu da jadanik aztergune osoan gonbara-oinarria iraunkorra izango dela, 
aukeratuko diren ezaugarriak beti berdinak izango direla hizkera guztientzat eta 
gonbaragune osoan zehar. 
 
b) Ezaugarriok hizkuntzaren parametro diferenteetan bananduta agertuko dira: 
fonologia, izen morfologia, aditz morfologia eta sintaxian. Lau parametrotan bilduko 
dira hizkerak desberdintzeko erabiliko diren ezaugarriak. Ikusten denez ez da 
hiztegiari buruzko daturik erabiliko. 
 
c) Hizkuntzaz dihardugu eta zeregin honetan "gramatikari"6 lotuko gatzaizkio 
                         
    6 Gramatika hitzarekin ohizko gramatiketan agertzen den masa linguistikoa adierazi nahi 



 

 

 
 

zuzenki, hizkuntzaren muina, hizkuntzaren bihotza da arakatu nahi dena. Hizkuntzak 
edo hizkerek funtzionatzeko beharrezko dituzten elementuak aztertuko dira, eta 
hauen izaera eta funtzioa kontutan hartuz eraikiko da parametro bakoitzaren 
gonbarazio-taula. 
 
 
 
2.3.3. Lan prozedura 
 
 Hizkuntz modelizazioan jarraituko diren irizpideak azaltzen saiatu gara 
gorago, baina irizpide horiek eraiki aurretik hizkuntz datuak nola eratuko diren 
azaldu nahi dugu. 
 
 Iker-lan honetan urrats desberdinak emango dira lanaren aitzinamenduan. Lau 
urrats diferente dira elkarren atzean emango direnak: 
 
a) Hizkuntz parametro bakoitza bereiziz aztertuko da. Hizkuntz parametro 
bakoitzean gailentzen diren ezaugarriak hautatu dira eta hizkeren arteko hizkuntz 
distantzia gauzatzeko oinarrizko irizpideak eraiki dira. Hizkuntz irizpideak dira 
dagoeneko aukeratu direnak. Bigarren kapituluan aztertzen da. 
 
b) Datuen hizkuntz modelizazioa burutuko da gero. Modelizazio numerikoa burutu 
aurretik datuak prestatu egingo dira, orraztu eta egokitu. Ereduen bilaketa eta 
sailkapena 3. kapituluan burutzen da. 
 
c) Hizkuntz datu hauen modelizazio numerikoa emango da ostean. Hizkuntz datuak 
kuantifikatu egin behar dira. Zenbakietara bihurtu, itzuli. Zeregin hau 4. kapituluan 
gauzatuko da. 
 
d) Hizkuntz datuak zenbakietara bihurtu direlarik prest izango ditugu hizkeren arteko 
hizkuntz distantziak neurtzeko, azterketa sailkatzailea egiteko, hain zuzen ere. Analisi 
estatistikoetan bi mota nagusi bereiz ditzakegu: merkatuan diren programa 
estatistikoak erabili dira "sailkapen automatikoa" eta "osagai nagusien analisi 
faktoriala" burutze orduan; ad hoc egindako programak erabili dira, bestalde, beste 
analisi estatistiko batzuk egiteko. 
 
e)  Azkenik, analisi estatistikoetan jasotako datuak mapetan proiektatu dira. 
Azalduko diren mapak automatikoki eginak dira. Kartografia automatikoaz baliatu 
gara analisietatik sortutako datuak era "ikusgarri"an azaltzeko, analisi estatistikoak 
"irakurtzen" ohituta ez dauden irakurleak erraz ikusteko moduan jarri asmoz. 
 
 Datuen ibilpidea honako hau izan da:  
 

                                                       
dugu, lexikoa bazter uzten dela, alegia. 



 

 

 
 

1 >>>>> 2 >>>>> 3 >>>>> 4 >>>>> 5 

hizkuntz 
datuen datu-
basea 

hizkuntz 
datu 
modelizatue
n datu-basea 

datu-base 
numerikoa 

analisi 
estatistikoak 

kartografi
a 

 

 Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak jasotako datuetarik hartu dira gure 
azterketarako oinarrizko datuak. Datu hauek "hizkuntz datuen datu-basea" 
osotzen dute. Datu hauek orraztapen eta egokitzapena jasan ostean 
"hizkuntz datu modelizatuen datu-basea" osotu dute.  
 
 Datu-base honetatik "datu-base numerikoa" eraiki da. Eta datu-base 
hau izan da analisi estatistikoetarako erabili dena.  
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
2.4. Makrosistema fonologikoaren ezaugarri bereizleak 
 
 Datu fonologikoak gonbaragarri ipintzeko euskararen makrosistema 
fonologikoaz hitz egin behar da. Makrosistema honek dialekto-esparru 
baten oposaketa fonologiko posibleen sarea zein den ikustera eramaten 
gaitu, zein den fonemen distribuzio potentzial handiena eta zein mugen 
barruan diharduten zedarritzera. 
 
 Makrosistema horren ezaugarri bereizle nagusi edo garrantzitsue-
nak zeintzuk diren delimitatzea eta hautatzea dugu eginkizun orain. 
 
 Zeregin honetan bi zentzutan ihardungo da azter-prozeduran: a) 
fonemen inbestarioa eta b) fonologia distribuzionala. Hau da, fonemen 
izaera eta katea mintzatuko kokagunea kontuan hartuz egingo aukeraketa 
hori7. 
 
 Hona hemen, bada, makrosistema fonologikoan hizkeren arteko 
gonbaraketarako kontuan hartuko diren ezaugarri bereizleak. 
 
 
 
2.4.1. Fonemen inbentarioa 
 
 Inbentario honetan euskalkiek ezagutzen dituzten fonemak biltzen 
dira. Eta inbentarioko fonemak hartuko dira kontuan ezaugarri garrantzitsu 
legez. 
 
 Garrantzi handia dauka fonema desberdinen ezagutzak hizkerak 
elkarrekin gonbaratze orduan. Fonema bat ezagutua izatearekin edo ez 
izatearekin, hizkeran gertatzen diren oposaketak era desberdinez gauzatzen 
dira, sistemak berak desberdinki funtzionatzen baitu. 
 
 Bestetik, euskaran ematen eta gure azterketarako diren hots 
esanguratsuak ere bilduko dira, hala nola [ü] hotsa, [w] eta [j] goranzko 

                         
    7 Euskararen ezaugarri fonologikoak lantzeko ondoko bibliografia jorratu da: K., 
Mitxelena, Fonética Histórica Vasca, ASJU-ren gehigarriak IV, Gipuzkoako Foru Aldundia,; 
M. L., Oñederra, Euskal Fonologia: Palatalizazioa, EHU-UPV,1990; R.P.G. de Rijk, "Vowel 
interaction in Bizcayan Basque", FLV (1970), 149-167; K. Rotaetxe, Estudio estructural del 
euskara de Ondárroa, Leopoldo Zugaza ed., 1978, Durango; P. Salaburu, Hizkuntzaren soinu 
egitura, EHU-UPV, 1984, Bilbo; Txillardegi, Euskal Fonologia, Ediciones Vascas, 1980, 
Donostia. 



 
 

 

 

diptongoen elementu [-bokal,  -kontsonante] direlakoak, [] soinua ... 
 
 Ondorioz, baditugu jadanik fonologia parametroan ikertu behar diren 
lehenengo 38 ezaugarriak. Hona hemen elkarren segidan: [i e a o u ü p ph b t th d  
 k kh g f s    c   d j x h m n  l  r  j w].  
 
 Erabiliko den prozeduran, honelako ezaugarri bakoitzaren aurrean, zera 
galdetuko zaie hizkera desberdinei: delako fonema edo hots hau ezaguna da hizkera 
honetan? Era honetan sistema fonologikoaren inbentarioaren arabera hizkerak 
desberdinduta aurkituko dira. Hizkera batek ez du [tt] hotsa ezagutuko, besteak [h], 
hemengoak [z] eta hangoak [], adibide bat ematearren. 
 
 Baina fonologian ez da hizkeren arteko bereizkuntza inbentario fonologikoan 
geldituko. Katea mintzatua ere landu nahi da fonologia sintaktikoan gauzatzen diren 
oposaketa, neutralizazio eta fenomeno fonologiko garrantzitsuenak ez biltzeak eta 
analizatzeak, hankamotz utziko bailuke hizkuntz parametro hau distantziak 
eraikitzerakoan. 
 
 
 
2.4.2. Fonologia distributiboa 
 
 Hizkeren arteko gonbaraketa-oinarria eraikitzeko euskararen fonema eta 
hotsen inbentarioa erabiltzea, garrantzitsutzat joten badugu ere, ez da nahikoa 
parametro fonologikoa aztertzen dugularik. 
 
 Fonologia distributiboa ere aztertuko da fonologiaren parametroan. 
Euskararen eremu osoan, alde batetik, eta dialektoek euren artean ere ezaugarri 
bereziak dituzte fonologia distributiboan. Edozein ikerketatan kanpoan utzi ezin diren 
fenomenoak, hain zuzen ere. 
 
 Hizkera desberdinak gonbaratze-unean ere fonologia distributiboan gertatzen 
diren arauak kontuan hartzea egokia, ezeze beharrezkoa dela uste dugu euskalki eta 
hizkeren arteko desberdintasuna kasu askotan hauetan adierazten delako gardenen. 
 
 Hona hemen, bada, distribuziozko fonologian aztertuko diren ezaugarriak: 
 
 
2.4.2.1. Bokal galpenak edo sinkopak ezagutzea (bederatzi/bedratzi, dira/dra; 
denbora/tenpra; tipula/tipla; batere/batre...). Gertakari ezagun hau hizkeren arteko 
gonbara-oinarrian ezaugarritzat hartzea beharrezko dela uste dugu. 
 
 
2.4.2.2. Herskarietan hitz amaieran ahostun/ahoskabe oposaketaren neutraltzea. 
Guztiz orokorra ez den fenomeno linguistiko hau hartzen da 2. ezaugarritzat. 
Ezaugarri honen bidez neutralketa hau ezagutzen duten eta ez duten hizkerak 
desberdindu egingo dira. 



 

 

 
 

 
 
2.4.2.3. Kanpo sandhietan herskarien sinplifikazioa ezagutzea. Kanpo sandhietan 
hitzaren amaieran herskari ahoskabea eta hurrengoaren hasieran ahostuna elkarren 
ondoan gertatzen direnean, herskarien arteko bakarkuntzaren aldeko joera nabaria da 
euskal fonologian. 
 
 Joera edo arau fonologiko hau era honetan formulatu izan da: 
 
     {b, d, g} > {p, t, k} / (t, k) - 
 
 Euskararen eremu handian bizirik dagoen bene-benetako araua dugu ahoskera 
mintzatuan, ez zainduan. Garrantzitsua da zein hizkerak gordetzen duen arau hau eta 
zeinek, jadanik, galdua duen jakitea. Ezaugarritzat hartzea interesgarri ikusten da. 
Euskal fonologiaren arauaren gordetzea adierazten du ezaugarri honek. Beronen 
bidez jatorrizko joera gordetzen duten hizkerak eta "berrizaleak" (nolabait esateko) 
bereiztuko dira. 
 
 
2.4.2.4. "Herskari + urkaria" elkarketa. "Herskari gehi urkaria" elkarren segidan 
azaltzean hizkera mintzatuan (hitzaren amaiera eta hurrengoaren hasieran) ematen 
dena aztertzen da oraingoan. 
 
 Ondoko era honetan formula daiteke: 
 
 (-p, -t, -k) + (n-, l-) 
 
 Aurreko ezaugarrian bezala, euskararen berezko arau fonologikoa biltzen 
dugu hemen ere. Ezaugarri honek hizkera desberdinek arau hau gordetzen duten ala 
ez aztertzen du. 
 
 
2.4.2.5. "Sonante + herskari ahoskabe" elkarketa. Soinu elkarketa honetan joerarik 
nagusiena herskaria ahostun bihurtzea dela esan dugu gorago. Beraz honela idatz 
daiteke: 
 
    (p, t, k)  > (b, d, g)  / (l, n)  -- 
 
 Baina euskararen aldaki guztiek ez dute neutralizazio hau ezagutzen. Joera 
nagusia jarraitzen ez dutenak dira hauek. Ahoskuntza ematen den ala ez da aztertuko 
dena ezaugarri honen bidez. 
 
 Ezaugarri honekin joera desberdina duten hizkerak dira bereiztuko direnak.  
 
 
2.4.2.6. "Txistukari frikari ahoskabea + herskari ahostuna". Txistukari ahoskabeak 



 

 

 
 

ondoren azaltzen den herskari ahostuna ahoskabetu egiten du, ohiko euskal fonologi 
lanei jarraituz. 
 
 Arau fonologiko hau zilegi da honela formulatzea: 
 
   {b, d, g} > {p, t, k}  /  {, s, } --- 
 
 
 Noizbait orokorra zatekeen arau hau, ez da hain finkoa egun hizkera 
desberdinetan zehar, nahiz eta, oraindik behintzat, nagusia izan euskararen eremuan. 
 
 Arau edo joera fonologiko hau ezaugarritzat hartzea funtsezkoa dela dirudi; 
zeinek gordetzen duen eta zein hizkeratan galduz doan aztertuko da. Zeinek 
gordetzen duen jatorrizko euskararen berezko joera, hain zuzen ere.  
 
 
2.4.2.7. Hitz hasieran txistukarietan frikari/afrikatua oposaketaren neutralketa. 
Posizio honetan euskararen barietate gehienetan neutralizazioa jasotzen da 
afrikatuaren alde. Arau hori era honetan formula daiteke: 
 
    [-, c-] > [-, s-] / # --- 
 
 Ezaugarri honen bidez, gertakari linguistiko honetan arau eta joera desberdina 
erabiltzen duten hizkerak bereiztu egingo dira. 
 
 
2.4.2.8. Hitz hasieran txetxekarietan igurzkari/afrikatu oposaketaren neutralketa. 
Fenomeno fonologiko bertsua izan arren ere, aparte jarri da beste ezaugarri bat 
bezala, bereizita, txetxekarien kasua. 
 
 Euskal fonologiaren ezaugarritzat hartu dugu hau ere, ezaugarri  honen bidez 
desberdintzen diren hizkerak bereizteko.  
 
 
2.4.2.9. Txistukarietan igurzkari/afrikatu oposaketaren neutralizazioa urkari baten 
ondoren. Aurreko soinu urkariak bere ostean daukan txistukari igurzkaria afrikatu 
bihurtzen du. Igurzkari/afrikatu oposaketa ezabatuta gelditzen da, neutralizatuta. 
Formulazioa era honetan izan daiteke: 
 
 {, s, } -> {, c, } / {n, l, r} -- 
 
 Katea mintzatuan, bai hitz barruan, bai kanpo sandhietan ematen den arau 
fonologiko garrantzitsua da. Hori dela eta ezaugarritzat hartzen da hizkera 
desberdinen makrosistema eraikitzean. 
 
 



 

 

 
 

2.4.2.10. "Txistukari afrikatua + herskaria" elkarketa. Soinu elkarketa honetan 
txistukarietako igurzkari/afrikatua oposaketaren neutralizazioa ematen da 
igurzkariaren alde. 
 
 Beraz: 

 
(, c, )  > (, s, )  /   ──  (b, d, g) 

 
 Esana da euskal fonologian, katea mintzatuan, hizkera laxuan, ematen den 
beste arau orokor bat dela hau. Arau honen gauzatze edo ez gauzatzea 
garrantzitsutzat jotzen da eta ezaugarri gisa hartzen da. 
 
 Beronen bidez, arau hau jarraitzen duten eta ez dutenen artean, bereizketa 
egingo da. 
 
 
2.4.2.11. "Ez + z- (aditzetan)". "Ez" ukapenezko partikularen ondoan doan adizkia 
"z-" batez hasten denean, zenbait hizkeratan, bi igurzkari txistukarien artean afrikatua 
sortzen da: 
 
   /es/  + /s-/ > [ec-] 
 
 Hizkera batzuetan arau fonologiko hau bete ordez sinplifikazioa ematen da: 
 
   [es] +[s-]  > [es-] 
 
honen ebakera, bai apikala edo bizkarrekoa izan daitekeelarik, igurzkarietan apikal / 
bizkarreko oposaketa galdua den tokietan. 
 
 Euskal fonologiaren ezaugarri honek euskararen eremua bi zati handitan 
banatzen du. Zeintzuk diren bi eremu horiek aztertuko da beronen bidez. 
 
 
2.4.2.12. "Ez + (n-, l-)". "Ez" ukapenezko partikula eta adizkiaren lehen 
kontsonantea "n-" edo "l-" batekin hasten denean, elkarren segidan ematen direnean, 
gertatzen da arau fonologiko hau. Errealizazioan txistukaria desagertu egiten da. 
Euskal fonologiaren joera nagusia ondokoa da: 
 
   s  ->  Ø  /  - {n-, l-}8 
 
 Euskal fonologiaren ezaugarri garrantzitsua da gertakari linguistiko hau. 
Azterketa honetan ere ezaugarritzat hartzen da. 
 
                         
    8 "Ez" ukapenezko partikula gehi adizkia "n" edo "l" hizkiez hasten denean gertatzen den 
arau fonologikoaz ari gara. 



 

 

 
 

 Bi burutzapen desberdin izan genitzake: edo goiko ekuazio hori betetzea edo 
ezelango aldaketa fonologikorik ematen ez duen burutzapena, [esnuke] bezalakoak 
alegia. 
 
 
2.4.2.13. Kontsonante antihiatus. Bokal ahul eta indartsua elkarren segidan gertatzen 
direnean eta goranzko diptongorik ez egiteko, bi bokal horiek bi silabatan ebakitzeko 
erraztasunaren bila, hizkera batzuetan, kontsonante antihiatus bat ezartzen da. 
 
 Kontsonante hau desberdina izan daiteke: [], bere kide ahoskabea [] eta /g/ 
dira gehien erabiltzen direnak: 
 
    orio / origo 
    biar / bigar 
    eo / eo 
 
 Ezaugarri honen bidez, kontsonante hau erabiltzen duten eta ez duten 
hizkerak bereiztuko dira. 
 
 Ondoren, euskaran bizi-bizirik dauden arau morfonologikoak ikertuko dira. 
Bost ezaugarri desberdinetan bost bokalekin gertatzen diren egokitzapenak aztertu 
dira. 
 
 
2.4.2.14. "-a + a". [+beheko] tasunaz amaitzen diren hitzei mugatzailea eransten 
zaienean gertatzen diren egokitzapenak jorratuko ditugu lehenik. 
 
 Guztiz interesgarria izan liteke euskararen deklinabidean parte hartzen duten 
arau fonologikoen araberako azterketa gauzatzea, eta tesi honen ikerketa euskararen 
deklinabidean ematen diren arau desberdinetan oinarrituz egitea. Baina 
hizkuntzalaritza orokorrak bideak urratu arte ez dugu egingai ikusten. 
 
 Abstrakzioa egingo da puntu hau baztertu asmoz, eskuartean ditugun 
burutzapen konkretu eta "entzuten diren" formen ordenamendua egitea izango da 
gure xedea. Ordenamendu hori gauzatzeko hierarkiari garrantzi nabarmena ematen 
zaio, bertan jokatzen duten arauei dagokien tokia emanez. 
 
 "-a + a" kasuan bada "-ia" burutzapen bat, adibidez; baina burutzapen hau 
lortzeko aurretik "-ea" forma disimilatua behar da eta beste disimilazio bat dela medio 
lortu da "-ia" forma. 
 
 Ordenamendu honetan, beraz, zein arauk hartzen duen parte eta zein mailatan 
aztertuko da. 
 
 Burutzapen konkretuak jasoz, inkestetan lortutako datuez baliatuz, beraien 
zuhaitz hierarkikoa eraikiko da, zein kokagunetan aurkitzen diren jakin dezagun. 



 

 

 
 

 
 Zer da, bada, zuhaitz hierarkikoa? Deklinagaiari artikulua gehitzen zaionean 
sortzen diren arau fonologikoen bidez burutzapen desberdinak ematen dira hizkeretan 
zehar. Burutzapen konkretu hauen gauzatzea hierarkia baten barnean kokatuta 
dagoela uste dugu. Forma konkretu bakoitza zein formatatik jeneratzen den azaltzen 
dugu era honetan. 
 
 Horrela bakarrik jakin daiteke zein harreman duten elkarrekin eta elementu 
desberdinen artean dagoen distantzia linguistikoa handiago edo txikiagoa den. 
 
 Zuhaitz hierarkiko hau "zuhaitz genealogikoa"ren antzera eraikitzen da eta 
bere itxura hartzen du. Zuhaitz hau eraikitzean azalpen sinkronikoa egiten dugu, 
baina eskuartean diren edota izan daitezkeen forma edo burutzapen konkretuen 
kokatze eta jeneratze logikoa zein den azalduz. Ez da azalpen diakronikoa egitea 
helburu. Sinkronian dihardugu une guztietan, iharduera guztian. Forma batek beste 
burutzapen bat sortzeko beharrezko duen edo dituen arau fonologikoen edo erregela 
sistemen azalpena eta hurrenkera dugu aztergai zuhaitz hierarkikoen bidez. 
 
 Baina, zergatik zuhaitz hierarkikoa? Eman dezagun gorago aipatutako adibide 
bera hartuz, hots "-a + a", ondoko forma hauek ditugula: "-a", "-ia", "-ie" eta "-i". 
Distantziak neurtzen hasten bagara, "-a" formatik "-ia" formara dagoen distantzia eta 
"-a" formatik "-i" formara dagoena berdina da? Edo "-ie" formatik "-i" formara? 
 
 Eta beste era batera esanda, "-i" forma, zeinetatik sortzen da? Zein da 
zuhaitzeko aurreko estadioa ta zein arau fonologiko gauzatu da forma hori lortzeko? 
 
 Zein da, bada, "-a + a" soinu elkarketan ematen diren burutzapen desberdinen 
hierarkia?. Hona hemen "a+a" kasuarentzako proposatzen den zuhaitz hierarkikoa: 
 
 
 
                     -a+a                                       
         ┌─────────────┴─────────────┐                          
         │                           │                          
       ┌───┐ 
        -aa                         -ea                    │ 1 │ 
    ┌────┴─────┐           ┌─────────┴──────────┐          └───┘ 
    │          │           │                    │          ┌───┐ 
    │          │           │                   -ia         │ 2 │ 
    │          │      ┌────┴────┐           ┌───┴────┐     └───┘ 
    │          │      │         │           │        │     ┌───┐ 
    │          │      │        -ee          │       -ie    │ 3 │ 
    │          │      │      ┌──┴──┐        │     ┌──┴──┐  └───┘ 
    │          │      │      │     │        │     │     │  ┌───┐ 
    │          │      │      │     │        │     │   *-ii │ 4 │ 
    │          │      │      │     │        │     │     │  ├───┤ 
    │         -a      │      │    -e        │     │    -i  │ 5 │ 
                                                           └───┘ 
  *-aa        -a     -ea    *-ee   -e      -ia   -ie   -i        
  



 

 

 
 

  
 
 Hau da, "-a + a" katea fonikoa gertatzen denean bost mailatan ematen dira 
arau fonoogiko desberdinak. Lehen lehenik, bi burutzapen desberdin gauza 
daitezke, bata ondorio zuzena dena [-aa], bestea arau fonologiko bat jasanez 
ondorioztatzen dena [-ea]. De Rijk-ek (1970, 150) arau honi Raa deitzen dio eta 
era honetan formulatzen du: 
 
  ┌─  ┐                /             ┌─ ┐ 
  │  V │    ┌─ ┐    /              │  V │ 
  │ -hi  │--->  │-back │  / ----- + │ -hi │ 
  │ -round │       └─ ┘/  │ -round │ 
  └─  ┘   /  │ +back │ 
   └─ ┘ 
 
 Guk, gauzak errazteko asmoz eta azalpenaren formulazioak bateratzeko, 
arau fonologiko hau beste era honetan formulatuko dugu gure analisian: [di1] 
(disimilazioa) bezala hain zuzen ere: 
 
     alaba + a  > alab[a]  
                   > alab[ea] 
                    
     berba + a   > berb[a]  
                    > berb[ea] 
 
 
 "-ea" dugularik, honek jarrai dezake beste arau batzuk jasaten. Jasan lezake 
lehenik beste disimilazio bat [-ea] > [-ia]. De Rijk-ek (1970,156) Rea deitua eta 
honela formulatua: 
 
                              
 ┌─  ┐                        / ┌  ┐ 
 │  V │  ┌ ┐        / │  V │ 
 │ -back │  --> │+hi │      /     ----- │ -hi │ 
 │  │  └ ┘    /  │ +back │ 
 └  ┘               └ ┘ 
 
 Guk beste era honetan formulatu dugu [di2]: 
  
    alab[ea] > alab[ia] 
    berb[ea] > berb[ia] 
 
 
 "-ea" aldakiak beste forma bat ere eragin lezake: [-ea] > [*-ee], hain zuzen 
ere. Hau da, asimilazio bat, zeina De Rijk-ek (idem, 163) Ras bezala izendatu eta 
era honetan formulatzen duen: 
 



 

 

 
 

         ┌   ┐ ┌ ┐        / ┌  ┐ 
         │  -hi  │ --> │ α hi │      /  │ α hi  │ ───── 
         │  -round │ │ ß round │    /    │α round │  
         └  ┘ └ ┘  /    └   ┘ 
 
 Guk era sinple honetan formulatu dugu [as1] (asimilazioa): 
 
    alab[ea] > *alab[ee] 
    berb[ea] > *berb[ee] 
 
 
 Eta "*-ee" formak, oraindik, beste aldaki bat genera dezake azkenik, "-e" 
ematen duelarik (*-ee > -e); guk  [er] bezala formulatu duguna (erorketa): 
 
    *alabee > alab[e] 
    *berbee > berb[e] 
 
 
 Bestalde [-ia] daukagu [-ea]tik etorria. [-ia] formak, bere aldetik, [-ie] 
formara eraman gaitzake. De Rijk-ek (ib., 157) Rui bezala izendatzen du eta era 
honetan formulatu: 
 
        ┌  ┐   ┌  ┐    
        │  V │ ┌─ ┐       / │  V │    
        │ -hi │───> │-back │     /  │ +hi │ Co ────── 
        │ -round │ └─ ┘   /  │  │ 
        └  ┘    └─  ┘  
 
 Guk [as1] gisan formulatu dugu: 
 
     alab[ia] > alab[ie] 
     berb[ia] > berb[ie] 
 
 "-ie" formak oraindik beste bi aldaki sor ditzake asimilazio eta 
monoptongazioaren bidez. Asimilazioarekin, [as2] bezala formulatua ([-ie] > [*-
ii]), eta monoptongazio edo bokal bakarkuntzarekin, [er] bezala formulatu duguna 
([*-ii] > [i]), eta gorago ere [*-aa] > [-a] eta [*-ee] > [-e] kasuetan aipatua. Ez da 
aipatu gabe pasatu behar [*-ii] aldakia. Forma ez testigatua izan arren, nahitaezko 
daukagu [-i] formara heltzeko zubi gisa ([-ie] > [*-ii] > [-i]): 
 
     alab[ie] > *alab[ii] > alab[i] 
     berb[ie] > *berb[ii] > berb[i] 
 
 
 Gure formulazio sistemaren arabera, beraz, "-a + a" testuinguruan arau 
hauek eman daitezke: [di1], [di2], [as1], [as2] eta [er]. 
 



 

 

 
 

 
2.4.2.15. "-e + a". Oinarrizko sekuentzia nominala [+aurreko, -goiko] tasuna 
daukan bokalarekin amaitzen denean 5 burutzapen desberdin aurkitzen dira.  
 
 Egituraren zuhaitz hierarkikoa eraikiz zera genuke: 

 
   
                     -e + a  
               ┌────────┴───────┐ 
               │                │              
              -ea              -ia             
          ┌────┴────┐      ┌────┴────┐         
          │         │      │         │         
          │       *-ee     │        -ie        
          │         │      │     ┌───┴────┐    
          │         │      │     │        │    
          │         │      │     │      *-ii   
          │         │      │     │        │    
          │        -e      │     │       -i    
                                               
        -ea        -e     -ia   -ie      -i    
 
 

 
 Lehenik, hierarkiaren arabera, disimilazio bat agertzen zaigu ([di] formulatua), 
zeinen arabera "-e + a" > [-ia] egiten den. Beraz, disimilaziodun eta gabeko formak 
bereiztuko dira: [-ea] eta [-ia]: 
 
    etxe + a  > etx[ea] 
                     etx[ia] 
  
    bele + a  >   bel[ea] 
                     bel[ia] 
 
 
 Bai [-ea] formak, bai [-ia] formak beste aldaki batzuk ezagut ditzakete, bi formek 
zentzu berean gainera: [-ea] > [*-ee]; [-ia] > [-ie] > [*-ii]. Bietan asimilazio araua 
gauzatzen da, bi aldiz bigarren kasuan, zeintzuk [as1] eta [as2] bezala formulatzen diren 
gure lanean: 
 
    etx[ea]  >  *etx[ee] 
    bel[ea]  >  *bel[ee] 
 
    etx[ia]  > etx[ie] > *etx[ii] 
    bel[ia]  > bel[ie] > *bel[ii] 
 
 Bi forma hauek [*-ee] eta [*-ii]) oraindik beste aldaki bat jenera dezakete ([*-ee] > 
[-e]; [*-ii] > [-i]) [er] formularekin ezagutzen duguna: 
 



 

 

 
 

    *etx[ee]  >  etx[e] 
    *bel[ee]  >  bel[e] 
  
    *etx[ii]  >  etx[i] 
    *bel[ii]  >  bel[i] 
 
 
 Laburbilduz lau arau fonologiko gauzatzen dira talde foniko honetan: [di], [as1], 
[as2] eta [er]. 
 
 
2.4.2.16. "-i + a". [+Aurreko, +goiko] tasunekin amaitzen diren hitzei "a" mugatzaile 
singularra eranstean 7 aukera desberdinak dira azter-eremuan. Orain arte ikusi gabeko 
irtenbideak aurkezten ditu gainera: bi bokalen arteko kontsonante antihiatusa.  
 
 Egin dezagun burutzapen guzti horien ordenamendu hierarkikoa: 

 
 
                  -i + a          
         ┌───────────┴───────────┐  
         │                       │             
       *-ia                    -ija         
    ┌────┴────┐            ┌─────┴─────┐        
    │         │            │           │        
    │         │         *-ija         -iña9       
    │         │         ┌──┴──┐     ┌──┴──┐     
    │         │         │     │     │     │     
    │        -ie        │  *-iye    │   -iñe   
    │      ┌──┴─┐       │     │     │     │     
    │      │    │       │     │     │     │     
    │      │  *-ii      │     │     │     │     
    │      │    │       │     │     │     │     
    │      │   -i       │     │     │     │     
                                                
  *-ia    -ie  -i    *-ija  *-ije  -ia  -ie   
 
 

 Aldakien egitura honetan orain arte agertu ez den elementu batekin egiten dugu 
topo: elementu kontsonantiko antihiatikoa da, hain zuzen ere. [Kon] gisa formulatu den 
elementu hau gainera bikoitza da. Hau da, elementu hau ezagutzen duten hizkerak bi 
taldetan banatzen dira hartzen duten kontsonantearen arabera. Elementu hauek /j/ 
sabaiaurrekoa eta // sabaikaria dira. 
 
 Lehen lehenik ematen den arau fonologikoa kontsonante antihiatikoaren agerpena 
dugu. De Rijk-ek (ib., 154) Riy izendatu zuen eta era honetan formulatu: 
 
                         

    9 Bi ahoskabe [], bai ahosktun [] moduan ahoskatua. 



 

 

 
 

 
 ┌  ┐          / ┌  ┐ ┌  ┐ 
 │- syll  │        /  │   V  │ │  V │ 
 φ --> │- cons │      /  │+ hi  │ ─── │- hi │ 
  │- back │    /   │- back │ └  ┘ 
 └  ┘  /   └  ┘   
 
 
 Gure formulazioa era honetan gauzatu dugu: [kon]. Eta ezaugarri hori bi 
kontsonante desberdinez ordezkatua ager daitekeela esan da: /j/ eta //. Hiru aukeraren 
aurrean aurkitzen gara: edo ez du ezelango kontsonanterik hartzen, edo kontsonantea 
hartuz hori /j/ da, edo, azkenik, kontsonantea // da. 
 
 Ontzat eman daiteke euskararen bilakaera historikoa /j/ > // izan dela J. Allières 
irakaslearen esanetan. Gertakari diakroniko hau kontuan izan behar dela uste dugu eraiki 
den hizkuntz hierarkian, nahiz sinkronian mugitzen garen. Hori dela eta hizkuntz datuen 
ordenamentu hierarkikoan [] soinua [j] soinutik etorriko litzateke. 
 
 Eraiki den zuhaitz hierarkikoak hiru adar izan beharko ditu. Hona hemen 
burutzapen konkretuak: 
 
   mendi + a > mend[ia]   idi + a > id[ia] 
              mend[ija]              id[ija] 
              mend[ia]                 id[ia] 
 
 
 Nahiz [kon] araua ezagutzen duten formek, nahiz ez dutenek aldaki desberdinak 
eragin ditzakete De Rijk-ek (ib., 157) Rui izendatu duen eta guk, gorago esan bezala, 
[as] moduan izendatzen dugun araua betez, hain zuzen ere: 
 
   mend[ia]  >  mend[ie]  id[ia]   > id[ie]  
   mend[ija] >  mend[ije]      id[ija]  > id[ije]  
   mend[ia] >  mend[ie]  id[ia] > id[ie] 
 
 Oraindik ere beste bi urrats ezagut ditzakete [kon] araua ezagutzen ez duten 
formek: [-ie] > [*-ii] > [-i] gorago aipatu [as] eta [er] arauak direla bitarte: 
 
   mend[ie] > *mend[ii] >  mend[í] 
   id[ie]        > *id[ii]        > id[í]   
 
 
2.4.2.17. "-o + a". Deklinagaia [+atzeko, -goiko] tasunak dituen bokalaz amaitzen 
denean eta mugatzailea hartzen duenean 5 ebakera desberdin behintzat ematen ditu gure 
lan-eremuan. 
 
 Burutzapen hauetarik bik ez dute disimilaziorik ezagutzen, besteek bai, ostera. 



 

 

 
 

Hona hemen datu hauen egitura hierarkikoa: 
 
               -o + a 
            ┌─────┴──────┐ 
            │            │          
          -oa           -ua         
         ┌──┴───┐ ┌─────┴──────┐        
   │      │ │            │        
   │      │ │           -ue        
   │      │ │       ┌────┴───┐  
    │      │ │       │        │   
     │    *-oo │       │      *-uu   
   │      │ │       │        │    
   │     -o │       │       -u     
                                          
       -oa     -o  -ua     -ue      -u   
                                              
 
 Zuhaitz hierarkiko sinplea da "-o + a" bokal elkarketan ematen dena 
aztergunean. Disimilazioa dugu lehenengo arau fonologikoa, bi zatitan 
bananduz emaitza guztiak: 
 
     asto + a  >  ast[oa] 
                      ast[ua] 
 
 Disimilazioa ezagutu, nahiz ezagutu ez, asimilazioa ezagutzen da talde 
foniko honetan. Disimilazioa ezagutzen duen formak asimilazio araua bi 
aldiz har dezake, gainera. Nahitaezko urratsa da ezaguna den eta geroago 
ikusiko den azken forma [-u] azaltzeko ([-oa] > [*-oo]; [-ua] > [-ue] > [*-uu]): 
 
  ast[oa]  > *ast[oo]  ast[ua]  > ast[ue]  > *ast[uu] 
  zoz[oa] > *zoz[oo] zoz[ua] > zoz[ue] > *zoz[uu] 
 
 
 Eta, azkenik, desgeminazio edo bokal erorketa [er] ere eman daiteke 
([*-oo] > [-o]; [*-uu] > [-u]): 
 
  *ast[oo]  > ast[o]  *ast[uu]  > ast[u] 
  *zoz[oo] > zoz[o]  *zoz[uu] > zoz[u] 
 
 
2.4.2.18. "-u + a". [+Atzeko, +goiko] bokala delarik hitzaren amaieran eta 
mugatzailea eransten zaiolarik burutzapen diferenteak dira aukeran. 
 
 Burutzapen desberdinak ezagutzen dira euskaran kasu honetan: 
inolako arau fonologikorik ez duena, asimilazioa egina, 
monoptongazioduna eta kontsonanteduna. 
 
 Aukera guztietarik bat, bi bokalen artean kontsonante ezpainbikari bat 



 

 

 
 

tartekatuz lortzen dena da. Kontsonante hau hiatusa apurtzeko sortua da. 
 
 Egin dezagun burutzapen desberdinen hierarkiaren egitura: 
 
                      -u + a 
                ┌────────┴────────┐ 
                │                 │      
               -ua              *-uba    
          ┌─────┴─────┐           │    
          │           │           │     
          │          -ue          │    
          │      ┌────┴────┐      │     
          │      │         │      │    
          │      │       *-uu     │    
          │      │         │      │    
          │      │        -u      │    
                                        
         -ua    -ue       -u    *-uba     
                                         
 
 Zuhaitzaren bi adar bereizten ditu [kon] ezaugarriak. Arau 
fonologiko hau, gorago aipatu "-i + a" kasuan gertatzen zenaren parekoa da. 
Hau da, hiatusa saihesteko zenbait hizkeratan kontsonante bat tartekatzen 
da. Errepresentazio mailan, bi arauokin bat egin dugu eta era berdinean 
formulatu, nahiz eta burutzapen mailara jaisteko orduan guztiz errealizazio 
fonologiko desberdinen aurrean izan. Gure analisian nahiko da posizio 
horretan elementu ez bokaliko bat agertzea edo ez, hierarkiaren barruan 
burutzapen konkretu bakoitzak hartzen duen tokia zehazteko. 
 
 Arau hau De Rijk-ek (ib.,155) Ruw deitzen du: 
 
    ┌  ┐         / ┌  ┐              
    │ - syll │       / │   V  │ ┌ ┐ 
  φ --> │ - cons │     /  │ + hi │ ─── │  V │ 
    │ + back │   /  │ + back │ │ - hi │ 
    └  ┘ /   └ ┘ └ ┘ 
 
 Honen arabera zera genuke: 
 
      mundu + a > mund[ua] 
                         *mund[uBa] 
 
      zeru + a   >    zer[ua] 
                       *zer[uBa] 
 
 
 [kon] araua ezagutzen ez duen formak hiru aldaki gehiago sor ditzake: lehenik 
[as] bezala formulatu dugun araua erabil dezake, bi aldiz gainera ([-ua] > [-ue] > [*-



 

 

 
 

uu]): 
 
     mund[ua]  >  mund[ue]  >  *mund[uu] 
     zer[ua]      >  zer[ue]       >  *zer[uu] 
 
 Eta ondoren [er] izendatu den bokal bakarkuntzaren araua izango dugu, 
zeinen eraginez hau lortuko litzatekeen: 
 
     *mund[uu]  >  mund[ú] 
     *zer[uu]      >  zer[ú] 
 
 
2.4.2.19. Asimilazio bustidura. Euskararen aldaki eta hizkera askotan ezagutzen da 
testuinguruak eragindako bustidura edo palatalizazioa. Gertakari linguistiko ezagun 
hau "i" bokal nahiz bokalerdiak eraginik sortzen da10. Soinu honek ondorengo 
kontsonante batzuk palatalizatu egiten ditu. Hizkunz gertakari hau ondoko ekuazio 
honetan laburbiltzen da: (l, n, t, d, , s, , c) ---> (, , , , , , , ) / {i, } -- 
 
 Hizkera batzuetan kontsonante horietarik batzuk baino bustitzen ez diren 
bitartean besteetan denen bustidura ezagutzen da: 
 
   ditu  --->  [dittu] 
   mutila ---> [mutia] 
   indarra ---> [iddaa] 
   baina ---> [baa] 
 
 
 
2.4.3. Ondorioa 
 
 38 ezaugarri jaso dira euskal fonema eta soinuen inbentarioa egiteko. Eta 
beste 19 ezaugarri eraiki dira fonologia sintaktikorako. Guztira 57 ezaugarri hartzen 
dira fonologiari dagokion makrosistema burutzeko. 
 
 Euskararen makrosistema fonologikoaren ezaugarririk garrantzitsuenak 
biltzea zen helburua eta neurri handi batez xedea bete dela esan daiteke. 
 
 Baditu euskal makrosistema fonologikoak hemen agertzen ez diren beste arau 
desberdin batzuk ere. Agian garrantzitsuagoren bat ere aurki liteke. Halere, hautapen 
bat egin beharra dago, noizbait euskalkiak eta are gehiago hizkerak elkarren artean 
erkatzeko. 
 
 Bestalde, euskararen ikerketan bide honetatik eman diren urratsak gogoan 
hartuz hautatu diren 19 ezaugarri hauek, aurrerapausutzat hartu behar direla uste 
                         

    10 Ikus M.L. Oñederra, 1990; batez ere 3. kapitulua. 



 

 

 
 

dugu, hizkera bakoitzaren sistemaren muina, hezurmamia oratzeko. 



 
 

 

 

 
 
 
 
2.5. Izen morfologiaren makrosistemaren ezaugarriak 
 
 Ezaugarri hauen hautaketa ez da a priori egin, azter-eremuko hizkerak 
kontuan hartuta, euskararen esparru osora begiratuz baino. Eta hala egin behar dela 
deritzot, hizkuntza globalki hartuta lan egin behar baita aplikazio konkretua lur-eremu 
txikiagoan egingo bada ere. Euskarak dituen ezaugarriak bilduko dira, edozein 
euskalkitan erabiltzeko baliagarri izan daitezkeenak. Ezaugarri hauek izen 
morfologiaren makrosistemaren ezaugarri bereizleak izateko asmoz jaio dira. 
 
 Izen morfologiaren ezaugarriak hiru atal desberdinetan banandurik aurkezten 
dira: izenaren deklinabidea, izenordainak eta determinatzaileak.  
 
 27 ezaugarri jartzen dira izen morfologiaren makrosistemaren ezaugarri 
bereizletzat eta hau izango da izen morfologiaren parametroari dagokionez hizkeren 
arteko gonbaraketa marko iraunkorra. Azter ditzagun banan-banan. 
 
 
 
2.5.1. 16 kasutako deklinabidearen ezagutza. Aztertzen diren hizkeretan zehar 16 
kasutako deklinabidea ezagutzen den ala ez jorratuko da ezaugarri honetan. 
 
 Izen morfologia lantzerakoan funtsezkoa da deklinabidea orokorki harturik 
aztertzea, euskararen moduko tipologia daukan hizkuntza batean. 
 
 Euskararen geografian zehar euskalki guztiek eta, era berean, hizkera guztiek 
ez dituzte kasu guztietako atzizkiak erabiltzen. Horregatik, oinarrizkoa da kontuan 
hartzea ezaugarri legez, hizkera desberdinen sistema morfologikoan eragina duelako. 
 
 Hauek dira aipatu 16 kasuak: absolutiboa, ergatiboa, datiboa, inesiboa, leku 
genitiboa, adlatiboa, hurbiltze adlatiboa, muga adlatiboa, ablatiboa, partitiboa, jabego 
genitiboa, soziatiboa, instrumentala, motibatiboa, destinatiboa eta prolatiboa. 
 
 
2.5.2. Deklinabidean mugagabe/mugatu oposaketa. Kasu desberdinetan zehar 
mugagabe/mugatu oposaketa aztertuko da bigarren ezaugarri bereizle bezala.  
 
 Jakina da deklinabidean historikoki ezagutu den mugatu/mugagabe oposaketa, 
egun, ahozko hizkera dialektalean neutralizatzeko joera agertu dela zenbait 
hizkeratan. Ezaugarri hau aztertzean joera honen egoera isladatu gura da. Zein 
hizkerak eusten dion euskal deklinabidearen oinarrizko eta tradiziozko oposaketa 
honi eta zeinek ez da gakoa. 
 
 



 

 

 
 

 
2.5.3. Bizidun/bizigabe oposaketa. Deklinabideko leku-denborazko kasuetan 
bizidun/bizigabe oposaketa ematen da euskaran historikoki.  
 
 Egun hizkuntza idatzian eta literarioan ondo gordetzen bada ere, ahozko 
hizkera dialektalean, ostera, toki zenbaitetako euskaran oposaketa hori 
neutralizatzeko zorian aurkitzen da, bizigabeen sistema delarik nagusitzen. 
 
 Ezaugarri honen bidez oposaketari eusten dioten eta neutralizatu egiten duten 
hizkerak desberdindu egingo dira.  
 
 
2.5.4. Hurbiltze adlatiboaren kasuaren ezagutza. Leku-denborazko kasu honen 
morfemak burutzapen desberdinak ezagutzen ditu euskararen eremuan (-rantz/runtz).  
 
 Bestalde, adlatiboaren gainean eraikitako deklinabide kasu honen balio 
semantikoa zenbait hizkeratan beste era bateko morfemak erabiliz eraikitzen da eta 
horrenbestez ez dira gorago aipatu moduko morfemak ezagutzen. Kasu hauetan 
hurbiltze adlatiboaren deklinabide morfema ez dutela ezagutzen esango da, beti ere 
ulertu behar delarik ez -rantz, ez eta -runtz ere ez dutela erabiltzen balio semantiko 
hori adierazteko. 
 
 Batetik, beraz, ezagutzen den ala ez aztertuko da; hau da -rantz/-runtz 
morfema ezagutzen duten ala ez. Eta ezagutzen den eremuan zein forma baliatzen 
den. 
 
 
2.5.5. Muga adlatiboaren ezagutza (-raino). Aurreko kasuarekin jokatu den bezalaxe 
egingo da honetan ere. Batetik ezagutzen den ala ez da zehaztu behar dena. Zein 
hizkeratan ezagutzen den kasu hau eta zeinetan ez. 
 
 Behin kasua ezagutuz gero, errealizazio konkretuak bereizteko erabiliko den 
irizpidea zera izango da: morfema desberdinen arteko oposaketa (-raino eta bere 
aldakiak alde batetik eta -ra arte eta beronenak bestetik). 
 
 Nahiz gramatikalki zelan den garbi azaldurik egon euskararen tratatuetan, 
aztergai dugun corpusean, kasu askotan, jatorrizko bereizkuntza semantikoa galdurik 
dago. Bereizkuntza horren ezagutza da baloratuko dena kasu honetan.  
 
 
2.5.6. Ergatiboaren singular eta pluralaren arteko oposaketa morfologikoa. Ezaguna 
da euskararen zenbait hizkeratan ergatiboan singular eta pluralaren artean azaleko 
egituran ematen den morfemaren errealizazio edo burutzapen berdintsua. 
 
 Ergatibo singular eta absolutibo plurala gaur egun berdintsu ahoskatzen dira 
euskararen eremu osoan batetik; ergatibo plurala, bestalde, eremu zabalean singularra 



 

 

 
 

burutzen den bezalaxe egiten da, nahiz oposaketa ere ezagutzen den beste eremu 
zabal batean. 
 
 Oposaketa hau lantzeko ergatibo singular eta plurala hartuko dira kontuan. 
Singular eta plurala berdintsu ahoskatzen diren ala ez da ikusi behar dena; -ek /  -ak 
oposaketa hau, izan ere, anitzaren burutzapenean zentratzen da. Hau -ek egiten bada 
oposaketa bizirik izango da eta ondorioz singularra eta pluralaren artean 
desberdintasuna nabaria izango da. 
 
 
2.5.7. Soziatiborako erabiltzen den morfema. Soziatiboan diatopikoki bi atzizki 
erabiltzen dira: -gaz eta -ekin. Atzizki bi hauek ere, bakoitzak bere aldetik, aldakiak 
ezagutzen dituzte.  
 
 Egin dezagun aukeren taula. Hona hemen aztergunean eta singularrera 
mugatuz lortu diren burutzapen desberdinak: -oagas, -oas, -oakas eta -uas. Baina 
beste hauek ere ezagunak dira euskararen eremuan: -arekin -akin, -arekilan, -kilan... 
Aldakion artean badira fenomeno morfologikoez at diren fonologikoak. Hauek ez 
dira kapitulu honetan aztertzen eta ez ditugu kontuan izango analisian.  
 
 Uztar ditzagun egitura batean atzizkiok eta euren aldakiok, euskararen 
geografian elkarren artean duten hierarkia kontuan izanik: 
                              
           
               ┌──────────────────┐ 
               │                  │ 
                                  -agaz                                    -arekin       [morf1/2] 
               │           ┌──────┴──────┐ 
               │           │             │ 
               │           │             │    
               │           │                        *-arekilan      [morf21] 
               │           │             │ 
                                           
                                  -agaz                     -arekin                  *-arekilan 
                                          
 
 Ikusten denez bi morfema erabiltzen dira soziatibo singularrean gure datuen 
arabera: -agaz eta -arekin. Bi morfema hauen oposaketa [morf] ezaugarriarekin 
formulatuko da: [morf1] -agaz izango da eta [morf2] -arekin. Bigarren kasu honi 
hizkera batzuetan beste morfema bat eransten zaio -arekilan eginez. Hori dela eta 
[morf2] denean beste azpisail bat azalduko da: [morf20] eta [morf21] -la elementudun 
eta gabeko formak bereizteko. 
 
 Deklinabide kasu bera, baina pluralean deklinatuz aztertuko da ondoren. 
Badira batetik -akaz eta bere aldakiak, bestetik -ekin eta bereak. Hauez gain bada 
beste bat, bederen: -ekilan. 
 
 Egin dezagun forma hauek hartuta dagozkien egitura hierarkikoa: 



 

 

 
 

 
                             
         ┌───────────────────────┐ 
         │                       │ 
       -akaz                  -ekin         [morf1/2] 
         │                 ┌─────┴─────┐ 
         │                 │           │ 
         │                 │        -ekilan  [morf21] 
          
        -akaz            -ekin      -ekilan 
                
 
 Soziatibo plurala egiteko gure aztergunean bi morfema desberdin erabiltzen 
dira: -akaz eta -ekin. 
 
 Bi morfema hauen arteko oposizioa [morf] ezaugarriarekin gauzatuko da 
singularrean egin den bezala, [morf1] -akaz morfemarentzat eta [morf2] -ekin 
morfemarentzat. Bigarren morfema agertzen denean aldaki morfologiko bat ezagut 
lezake, gorago ikusi ahal izan den bezala: -ekilan. Horregatik [morf2] tasunak azpisail 
bat behar du: [morf20] eta [morf21]. 
 
 
2.5.8. Destinatiboaren morfemen ezagutza. Bi morfema ezagutzen dira kasu 
honetarako: -entzat eta -endako. Morfologikoki desberdinak dira hala ere: bigarrenak 
-ko elementua duen bitartean lehenak, elementu hori ezagut badezake ere, elementu 
hori gabe ere ager daiteke -entzat/-entzako sintagman daukan funtzioaren arabera. 
 
 Guzti hau ikusirik hiru aukera genituzke: 
 
 a) -entzat 
 b) -entzako 
 c) -endako 
 
 Hiru morfema hauek hierarkikoki jarriz ondoko hau genuke: 
 
 
 
           ┌─────────────────────┐ 
           │                                     ┌─────┴─────┐  [morf] 
  -endako                 -entzat                -entzako  [morf21] 
          
 
 
2.5.9. Adlatiboko morfemen ezagutza. Adlatibo kasuan forma bat baino gehiago 
ezagutzen du euskarak. Badira bi forma, behintzat, nahiko ezagunak direnak -rat eta -
ra. 
 
 Non esaten den -rat forma eta non -ra da aztertzen dena kasu honetan. Ez 



 

 

 
 

zaio kasurik egingo morfema honen aldaki fonetikoa den -la(t) formari, aldaki 
fonetikoak ez dira ikergai morfologian ari garelarik eta. 
 
           ┌─────────────────┐ 
          -ra                                      -rat 
                             
  
2.5.10. Mugagabeetan kontsonantez amaitzen diren deklinagaietako loturazko hizkia. 
Bada berezitasunik hizkera desberdinen artean mugagabean kontsonantez amaitzen 
den hitz bat deklinaraziz atzizkia hartzerakoan lotura-hizkia dela eta. 
 
 Ezaugarri honetan bokalez hasten diren atzizkien kasua ikertzen da. Hizkera 
batzuetan beharrezko ez den loturazko "e" hizkia erabiltzen da eta atzizkiak, berez 
behar ez duen, loturazko "r" bat hartzen du hitza bokalez bukatuko balitz bezala 
jokatuz. Deklinabide kasu bat hartuko da (datiboa); kasu honetan erabiltzen den 
atzizkia "-i" dugu. Mugagabez deklinatzen diren hitzetan edota hala agertzen 
direnetan kontsonantez amaitzen badira honela egin behar dute: 
 
    -K + -(r)i    >   -K-i 
 
-K kontsonante izanda, -(r)i atzizkia egokiro ulertuz kontsonantearen ondoren ez da -
r- bokalartekoa erabiltzen. Baina zenbait hizkeratan hori gertatu ordez beste hau 
ematen da: 
 
    -K + -(r)i  >  -K + -ri    
    -K + ri     >   -K-e-ri 
 
Hau da, -(r)i atzizkia -ri bezala ulertu dute eta orduan ez dago bokal epentetiko bat 
jartzea baino beste aukerarik. 
 
 Adibideen artean hauek jar daitezke: 
 
    Itziar + -(r)i   >   Itziarri / Itziarreri 
    Mikel + -(r)i  >  Mikeli / Mikeleri 
 
 Aztertzen dena hauxe da: datibo mugagabean kontsonantez amaitzen diren 
hitzetan loturazko hizkirik erabiltzen den ala ez. 
 
 
2.5.11. Izenordain indartuen sistema. Jakina da euskarak bere barietateetan 
izenordain indartuen sistema bat baino gehiago ezagutzen duela (neu, (h)eu, geu, zeu, 
zeuek / nerau... gerok, zerok /...). Erabiltzen diren sistema desberdinen arteko 
oposaketan oinarritzen da ezaugarri hau. 
 
 
2.5.12. Izenordain galdezkatzaileak. Hiru ezaugarri jarri dira izenordain 



 

 

 
 

galdezkatzaileak aztertzeko: nor/zein singularrean, pluralean eta nola / zelan 
bikoteak. 
 
 Ezaugarri honetan lehen izenordain galdezkatzaile mota aztertzen da. A priori 
ez bada ere, esan daiteke bata zein bestearen hautaketa baztertzailea dela. Euskararen 
hizkeretan barna bakoitzak hartzen duen morfemaren arabera eraikiko da oposaketa. 
 
 
2.5.13. Galdetzaile pluralak (nor/nortzuk, zein/zeintzuk). Galdetzaileetan 
singular/plural oposaketa ezaguna da hizkera desberdinetan, euskararen eremu batean 
behintzat. Nor eta nortzuk singular eta plural gisa erabiltzen diren lekuetan ezinezko 
da nor forma pluralean erabiltzea. Nor baino ezagutzen ez denetan, ostera, bietarako 
da erabilgarria. 
 
 Ezaugarri hau medio, era bateko zein besteko erabilera duten hizkerak 
elkarrekin jarriz, hizkera horien artean bereizketa gauzatuko da. 
 
 
2.5.14. Izenordain galdezkatzaileak. ¿Cómo?/comment? erdaretako galdezkatzaileen 
euskal kideek osotuko dute galdezkatzaileen hirugarren ezaugarria. 
 
 Hemen ere aukera bat baino gehiago ezagutzen du euskarak bere hizkeretan 
zehar. Beronen bidez hizkera horiek bereizteko aukera izango da. 
 
 
2.5.15. Izenordain zehaztugabeak. Bi ezaugarri eraikiko dira izenordainetan 
zehaztugabeak aztertzeko: -bait artikularen inguruan egokitzen da lehena; nehor/inor 
eta antzeko bikoteetan bigarrena. Ikus dezagun hura lehenengo. 
 
 Perpausa [+baiezko] delarik analizatuko da kasu honetan eta -bait 
morfemaren agerpena, ezagutza, da aztertzen den datu linguistikoa (norbait, 
zerbait/nonor/ baten bat...). Oposaketa, batetik, elementu hau agertzen duten formen 
eta ezagutzen ez dutenen artean datza eta, bestetik, erabiltzen diren partikula 
desberdinen artean. 
 
 
2.5.16. Izenordain zehaztugabeak. Perpausa [-baiezko] delarik izenordain 
zehaztugabeak erabiltzeko euskarak dituen baliapideak erabiltzen dira hemen 
ezaugarri bereizletzat (nehor/inor; ezer/deus; nehon/inon...). Aukera bakarra baino 
gehiago dago euskalkietan zehar, baina ustez, bederen, beti ere eskluienteak edo 
baztergarriak dira. 
 
 Hizkera bakoitza zein sistematan jokatzen den zehaztuko da ezaugarri 
honetan. 
 
 



 

 

 
 

2.5.17. Artikulu hurbilaren ezagutza. Gertakari linguistiko honek esparru 
mugatuagoa ezagutzen du gaur. Faktore desberdinak direla medio, bai diatopikoki 
bai soziologikoki murriztua gelditu da hurbilaren ezaguera. 
 
 Ezaugarri honen bidez artikulu hurbila ezagutzen duten hizkerak eta 
gainontzekoak bereizteko aukera izango da. 
 
 
2.5.18. Erakusleak. Euskara diatopikoan bi sistema, behintzat, erabiltzen dira 
erakusleetan: bata hura/haiek dituena singular eta pluralerako. Bestea a/areik 
erabiltzen dituena.  
 
 Sistema honetan benetako oposaketa singularrerako erabiltzen den morfeman 
gauzatzen eta zentratzen da: a/hura. Eta, hain zuzen ere, hau da landuko den 
ezaugarria: hirugarren mailako erakusle singularrak zein forma hartzen du? Bata ala 
bestea hartu sistema desberdinetan kokatuko da. 
 
 
2.5.19. Erakusle indartuak. Erakusle indartuetan, zeinnahi delarik gradua, badira 
forma desberdinak euskaran. 
 
 Ber- morfemadun formak (berau, berori, bera) hartu ditugu ardatz moduan 
ezaugarri honetan. Hizkera desberdinetan elementu honekin eraikitako formak 
ezagutzen diren  ala -xe morfemaz eraikitzen diren aztertzen da. 
 
 Gerta daiteke gainera ber- formadunak pleonasmoz -xe morfemadun formak 
ere eramatea. Baina elementu hau agertzea edo ez, ez dugu gogoan hartuko. 
  
 
2.5.20. Bat izenordainaren ezagutza. Ezaugarri honetan hauxe aztertuko da: 
zenbatzaile honek, perpausan izenordain gisa azaltzen denean, zein forma hartzen 
duen. Beste era batez: ia izenordain funtzioaz ari denean, zenbatzailea denean daukan 
formaz besterik hartzen duen. 
 
 
2.5.21. Zenbatzaile zehaztuak: orduak. Euskaraz orduak izendatzeko jokaera bat 
baino gehiago erabiltzen da. Desberdintasunak nabarmenak dira toki batetik bestera. 
Desberdintasun hauek bigarren mailakoak badira ere, gramatikalki garrantzia dutenak 
ere agertzen dira. Hauetako bat aukeratu da hemen. 
 
 Orduak esateko oso adierazgarria da "13.00" ordua izendatzeko era. 
Adierazgarria bezain ezaguna gainera. Ordu jakin hori izendatzeko singularra ala 
plurala erabiltzen den jakin gura da eta non zein erabiltzen den. 
 
 
2.5.22. Zenbatzaile zehaztugabeak: 1. kasua. Hiru ezaugarri eraiki dira zenbatzaile 



 

 

 
 

zehaztugabeak aztertzeko: zenbait/batzuk bikotean biltzen da lehenengoa; asko/anitz 
inguruan bigarrena eta honenbeste / horrenbeste / hainbeste hirukotean azkena. 
 
 Hauetarik lehenak bat baino gehiago adierazten du. Kasu honetan bi aukera, 
behintzat, bada euskararen dialektoetan zehar. Bietarik lehena (zenbait) gunearen 
aurretik nahiz ostean joan daitekeen bitartean, bigarrena (batzuk) ostean baino ezin 
joan daiteke. 
 
 Desberdintasun honez gain bada beste bat: zenbaitek ez du mugatzailerik 
onartzen (EGLU-1, 220) eta aditzarekiko komunztadura singular nahiz pluralean egin 
daiteke. Batzuk forma denean, ostera, komunztadura beti pluralean izango da. 
 
 Ezaugarri bereizle honen bidez hizkerak forma bata edo bestea ezagutzen 
dutenen artean bereiztuko dira. 
 
 
2.5.23. Zenbatzaile zehaztugabeak: 2. kasua. Zenbatzaile zehaztugabeetako bigarren 
ezaugarriak asko/anitz bikotea aztertzen du. Biak izen sintagmaren aurre nahiz ostean 
ager daitezke hizkera desberdinek ematen duten aukera kontuan hartuz. 
 
 Bestalde, biek jokaera berdintsua dute eta aukeraketa, gehienetan, hizkera edo 
euskalkien araberakoa izaten da, diatopikoa, alegia. 
 
 Bietarik zein forma duten ezagun kontuan hartuz bereiztuko dira hizkerak 
elkarren artean. 
 
 
2.5.24. Zenbatzaile zehaztugabeak: 3. kasua. Zenbatzaile zehaztugabeetan oraindik 
beste ezaugarri bat gelditzen zaigu: honenbeste/horrenbeste/hainbeste hirukotea, hain 
zuzen ere. 
 
 Gramatikarien usteari jarraituz, aditzarekin pertsonari dagokion 
komunztadura gordetzen dute: honenbestek ni edo gu pertsonak hartuko lituzke; 
horrenbestek hi, zu eta zuek; hainbestek hura eta haiek. 
 
 Aztertzen diren hizkera desberdinetan ea hiru graduak ezagutzen diren 
ikusiko da. Hiru gradutako oposaketak bizirik dirauen, alegia. 
 
 
 
2.5.25. Zenbatzaile orokorrak. Zenbatzaile orokorrak lantzeko denak/guztiak/oro 
hirukotean oinarritzen da. Morfema hauen erabilera da aztertzen dena kasu honetan: 
izenordain funtzioa eta izenlagunarena betetzen dutenean testuinguru bertsuetan 
erabiltzen diren. Bi elementu hauen artean oposaketarik dagoen ala ez. 
 
 



 

 

 
 

2.5.26. Izenordain zehaztugabe eratorriak. Izenordain zehaztugabe eratorriak 
lantzeko hiru era desberdinetakoak hartzen dira kontuan: nornahi / zernahi / zeinnahi 
eta edonor / edozer / edozein...  
 
 Ikusten denez, bi sistema desberdinen aurrean aurkitzen gara: -nahi elementua 
duten formak eta edo- elementua ezagutzen dutenak. 
 
 Azter-eremuan -nahi morfema duen sistema ez denez ezagutzen oposaketa 
edonor... / edozein... sistemen artean burutuko da kasu honetan.  
 
 
2.5.27. Konparaketak. Konparaketak lantzeko izan diren aukeratatik 
berdintasunezkoa hartu da ezaugarritzat lan honetarako. 
 
 Era honetako konparaketak egiteko erabiltzen diren partikula diferenteen 
ezagutza aztertuko da hemen, ala nola beste(ko), modukoa, adina, bezain... 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
2.6. Aditz morfologiaren makrosistemaren ezaugarriak.   
 
 Aditz morfologiaren ezaugarri karakteristiko edo berezienak bilatu asmoz 
arituko gara atal honetan. Ezaugarri bereizle hauek aditz morfologiaren hezurdura 
definituko dutenak izango dira, hain zuzen ere. 
 
 Aztertu beharko genituzke, beraz, ezaugarri bereizle nabarmenenak, zeintzuk 
gabe sistemak ez lukeen funtzionatuko. 
 
 Ezaugarri hauek delimitatuz gero, berauek lirateke aditz egituraren elementu 
bereizle bezala erabiliko direnak hizkera desberdinen arteko gonbaraketan. 
Gonbaraketa oinarri hau egonkorra izango da hizkeren analisi sailkatzailean zehar. 
 
 Hemen zerrendatu diren ezaugarri batzuk ez dira azter-eremuan erabiltzen, 
baina, halere, beharrezko deritzot eskema orokor bat eraikitzeari hizkuntza ezagutzen 
den alde guztietan erabilgarri izan dadin, dialekto guztietan, alegia. 
 
 Hona hemen, bada, aditz egiturari buruzko ezaugarri bereizleak: 
 
 
2.6.1. [+indikatibo], hau da, aditz nagusiak aspektu marka duenerako aditz 
laguntzailearen sustraiak. Historikoki indikatibo deitua izan den aditz eran, hiru izen 
sintagmak hartzen dutenean parte (nor-nori-nork), aditz laguntzailean erabiltzen diren 
erro desberdinen artean, bi aukeraren aurrean aurkituko gara: edun eta eutsi aditzen 
erroen erabilera aditz laguntzaile gisa. Tovarri jarraituz "(k)i" eta "-ts-" bezala 
kodatuz (1959, 163)11: 
 
     esan dio    
     esan deutso 
 
 Aukera bi hauen arteko oposaketak gauzatzen du ezaugarri hau. Hizkerak 
hartzen duten erroaren arabera sailkatuko dira. 
 
 
2.6.2. [-indikatibo]-ko aditz laguntzailearen erroa. Teorikoki aspektu-marka gabeko 
aditz formetan, hau da subjuntibo eta ahaleran, laguntzailean erabiltzen diren erro 
desberdinek gauzatuko dute bigarren ezaugarria. 
                         
    11 Izatez "-(k)io-" aipatzen du gipuzkera eta lapurteraren ezaugarri moduan; J. Allières-
ek nahiago du *daukio > dio bezala aurkeztea.  



 
 

 

 

 
 Aditz laguntzailearen sustraian hiru aditz agertzen dira kasu hauetan: *ezan, 
egin eta *iro(n). Hona hemen adibide batzuk: 
 
 
     ekarri leike  
     ekar lezake   
     ekar liro 
 
 Hiru aukera hauetarik hizkera desberdinetan zein ezagutzen duten aztertuko 
da eta horren arabera sailkatuko. 
 
 
2.6.3. Aditzaren aspektua. Ezaugarri honetan aztergai diren hizkeretan aditz 
konposatuetan aspektuari dagokion oposaketa ezaguna den ala ez aztertuko da. 
 
 Aditz ekintza [-indikatiboa] denean aspektuaren morfemaren bat agertzean 
edo ez agertzean datza: 
 
     ekarri leike 
     ekarØ lezake 
 
 
2.6.4. Ari izan egituraren ezagutza. Forma trinkorik ez duten aditzetan ari izan 
formarekin egitura perifrastikorik ezagutzen duten ala ez aztertzen da kasu honetan: 
 
    irakurtzen nago 
    irakurtzen ari naiz 
 
 Egitura perifrastiko honen ezagutzeak edo ez ezagutzeak irekitzen du 
ezaugarri berri bat hizkerak elkarrekin bereizteko. 
 
 
2.6.5. [+gero] aspektuaren marka. Distribuzio diatopikoan oinarritzen da marka 
desberdinen erabilera. Aditz nagusia -n batez (eta -l batez ere) amaitzen denean era 
zabalago batean eta bestelakoetan esparru txikiagoan bi aukera azaltzen dira 
euskararen eremuan: "-ko" eta "-en". Lehena eremuaren mendebaldean, bigarrena 
ekialdean:  
 
    esango dut 
    erranen dut 
 
 Eta bada oraindik bi morfemez eraikia den -enko forma pleonastikoa ere 
(euskararen ekialdean ematen dena): 
 
     ikusirenko 
 



 

 

 
 

 Ezaugarri garrantzitsua dela uste dugu hizkerak sailkatzerakoan, eta 
ondorioz, hizkeren arteko distantziak neurtzerakoan. 
 
 
2.6.6. (-ke) ezaugarri edo marka modalaren ezagutza. Modua [+ahal] izanik eta 
aspektua [+burutu, -gero] hizketa eta euskalki batzuetan -ke (edo -teke12) morfema 
modala erabiltzen da (aditz nagusia edun eta izan direnean). Besteetan horren ordez 
aspektua [+gero, -burutu] gisa eginez agertzen da: 
 
    egin duke / egingo du 
    joan dateke / joango da 
    egin zukeen / egingo zuen 
    izan zatekeen / izango zen 
 
 Ezaugarri hau lantzeko orduan oposaketa -ke partikula ezagutzean gauzatuko 
da. 
 
 
2.6.7. Aldiaren 3. pertsonaren marka. Aditzaren aldia [+iragan] delarik adizkiaren 
hasieran z- da agertzen euskara standardean. Bizkaieran zenbait aditzetan hala nola 
etorri, ibili, e.a. (ez ostera, izan aditzean) aldiaren marka hau ez da ezagutzen eta 
inolako markarik gabe funtzionatzen dute:  
 
     zegoen / egoan 
     zuen   / eban 
     zion   / eutsan 
 
 Ezaugarri honen bidez marka hau ezagutzen duten hizkerak eta ezagutzen ez 
dutenak sartuko dira oposaketan. 
 
 
2.6.8. Aldiaren -n markaren ezagutza. Aldia [+iragan] delarik teorikoki daraman 
marka -n da euskal gramatiken arabera. Baina teorian eta gramatiketan hala agertu 
arren, hizkera desberdinetan marka gabeko formak ere agertzen dira bai adizki 
neutroetan, bai alokutiboan: 
 
    nentorren / nentorra 
 
 Ezaugarri honetan hizkera desberdinetan aldiaren marka hau agertzen den ala 
ez aztertuko da. Eta honen arabera dira sailkatuko hizkerak. 
 
 
2.6.9. Pertsona markak: izen sintagma nor-en pertsona markak. Aditza [+orain] 
denean nor sintagmaren pertsona markak honako egitura ezagutzen dute euskara 
                         
    12 Zuberoan -ke gabeko formak ere azaltzen dira gaur egun ere, date forma adibidez. 



 

 

 
 

standardean:  
 
 n-, h-, d-, g-, z-, z-...te, d- 
 
 Baina ahozko euskara naturalean, hizkeretan zehar, ez da beti egitura bera 
erabiltzen. Sistema horren ondoan badira beste batzuk guztiz desberdinak izan ez 
arren elementu batzuetan bereizten direnak. 
 
 Ezaugarri honen bidez hizkera bakoitzak zein egitura erabiltzen duen zehaztu 
ondoren elkarren artean gonbaratuko dira. 
 
 
2.6.10. Pertsona markak: nork sintagmaren 3. pertsona plurala. Nork izen sintagma 
"haiek" delarik aditzean daraman marka "-te" gisan azaltzen da euskara baturako 
eraiki den sisteman. Euskalkietan barrena, ordea, badira bere aukera batzuk ere. 
Hauen artean "-e"13 morfema. Hona hemen bi sistemok elkarren ondoan:  
 
    du- dute / dio-diote 
    dau-dabe / deutso-deutsoe 
 
 
 Bi sistema hauek elkarren artean gonbaratuko dira analisi honetan eta 
sistemen araberako sailkapena egingo da. 
 
 
2.6.11. Nork pertsona marka (nor-nork: zuek). Nork sintagmaren "zuek" 
pertsonarako erabiltzen den morfemaren arabera eraikitzen da ezaugarri hau. Bi 
morfema desberdin, bederen, baditugu aurrean, -e eta -te: 
 
    dozue / dezute 
    zenduen / zenuten 
 
 Pertsona honetarako zein morfema erabiltzen den hartuko da ezaugarri 
bereizletzat hizkeren arteko sistemen gonbaraketarako. 
 
 
2.6.12. Nor plurala aditz trinkoetan. Nor-nork erako aditz trinkoetan, nor anitza 
denerako erabiltzen den morfema aztertzen da ezaugarri honen bidez. Burutzapen 
desberdinetan agertzen da: -z(-) eta -tza batetik, eta -zki- / -tzi- bestetik. Hona hemen 
adibideak:  
 
   daroaz / daramatza / daramatzi / daramazki 
   dakaz  / dazka / dakartza / dakarzki 
 
                         
    13 "-e" ala "-de" ote? (daude > daure > daue > dabe moduan uler daiteke). 



 

 

 
 

 Aukera hauen artean burutuko da hizkeren arteko desberdintasuna analisi 
honetan. 
 
 
2.6.13. Nor plurala (nork-nor). Nork-nor sintagmadun aditz perifrastikoa delarik nor 
3. pertsonaren plurala egiteko ezagutzen diren morfema desberdinek gauzatzen dute 
ezaugarri hau. Bi aukera, behintzat, badira euskararen euskalkietan barrena: -it- eta -
z. Lehena adizkiaren barnealdean agertzen da, bigarrena adizkiaren amaieran: 
 
     du-ditu / dau-dauz  
     dituzte / dabez     
 
 Plurala egiteko erabiltzen den morfemaren arabera egingo da hizkeren arteko 
gonbaraketa. 
 
 
2.6.14. Nork-nor erako aditz trinkoetan pluralgilearen tokia. Nork-nor edo bi izen 
sintagmatako aditz trinkoetan pluraleko morfema bera izanik ere (z), toki desberdina 
hartzen ahal du euskalkietan barrena. Bi toki desberdinetan ager daiteke: edo adizkia-
ren amaieran edo adizkiaren barruan aditz-erroaren erdi-erdian: 
 
     daukazuz 
     dauzkazu 
 
 Ezaugarri bereizletzat hartu da plural morfemak hartzen duen tokia eta 
gonbaraketa-oinarrian bere tokia izanen du hizkerak desberdintzeko. 
 
 
2.6.15. Nor plurala (nor-nori). Nor-nori erako adizkietan pluralgileak hartzen duen 
izaera aztertzen da ezaugarri honetan. Bi aukera desberdin badira gitxienez 
euskalkietan zehar: -z eta -zki-. Lehenak adizkiaren amaieran hartzen du tokia. 
Bigarrenak adizkiaren barruan nori-ren morfemaren aurrean, hain zuzen ere: 
 
     jakoz / zaizkio 
 
 Badira beste hizkera batzuk, ez bata ez bestea erabiltzen ez dituztenak. Hauek 
ez dute plural morfemarik eta singularrean moduan burutzen dira. Desberdintasun 
hauetan gauzatzen eta oinarritzen da ezaugarri hau. 
 
 
2.6.16. Nor plurala (nor-nork-nori). Hiru izen sintagmadun aditz laguntzaileetako 
pluralgilearen izaera desberdina kausitzen da hizkeretan zehar. Batetik -zki- erabiltzen 
da zenbait hizkeratan, bestetik -z besteetan. Lehena adizkiaren barnealdean doan 
bitartean bigarrena amaieran agertzen da: 
 
     esan dizkio  



 

 

 
 

     esan deutsoz 
 
 
2.6.17. Baldin ba- protesiaren ezagutza. Aldia [-orain,-iragan] delarik baldin ba- 
protesiaren ezagutza da aztertzen dena ezaugarri honetan: 
 
     hola baldin bada 
     hola bada 
 
 Ezaugarri hau ezagutzen duten eta ez duten hizkeren artean desberdintasuna 
markatuko da. 
 
 
2.6.18. Alokutiboaren erabilera: hika. Euskal aditz egituran forma neutroez gain 
forma alokutiboak ere ezagutzen dira. Ezagutza hau, egun, ez da guztiz orokorra 
lurraldeari dagokionez. Eta, bestalde, ez da sistema bera euskalki desberdinetan 
erabiltzen. 
 
 Ezaugarri honetan hika-ren ezagutza aztertzen da. Galdera zera da: ea 
ezagutzen den alokutibo sistema hau. Kasu honetan ez da erabiltzen diren sistemen 
artean desberdintasuna markatuko. Nahikoa da erabiltzen den ala ez markatzea, 
ezagutzen den ala ez. 
 
 
2.6.19. Alokutiboaren erabilera: zuka. Badira euskaran zuka erako alokutiboa 
ezagutzen duten eremuak. Beste batzuetan, ostera, ez da ezagutzen. Ezaugarri 
bereizletzat hartzen da zuka alokutiboaren ezagutza. 
 
 
2.6.20. Alokutiboaren erabilera: xuka. Hirugarren alokutibo bat ere ezaguna da 
zenbait eremutan: xuka. Aurreko kasuetan bezala hau ere ezaugarri bereizletzat 
jotzen da aditz morfologian eta ezaugarri honen ezagutza ala ez-ezagutza oinarritzat 
hartzen da hizkeren gonbaraketarako. 
 
 
 2.6.21. Nor-nori motatako adizki laguntzailearen lehen elementu kontsonantikoaren 
izaera. Euskara standarderako aukeratu den aditz egituran nor-nori erako adizki 
laguntzaileetan lehen elementua z- hobetsi da.. 
 
 Euskara dialektalean, ostera, badira beste aukera batzuk ere bizi-bizirik 
dirautenak. Hiru aukera badira, behintzat, hizkeretan barrena ("y-", "z-" eta "d-"): 
 
    yat, yatzu, yako, yaku...  
    zait, zaizu, zaio, zaigu... 
    dat, datzu, dako, daku... 
 



 

 

 
 

 Elementu kontsonantiko desberdin hauek kontuan hartzen dira aditz 
morfologiaren ezaugarri bereizleak eraikitzerakoan. 
 
 
2.6.22. Loturazko bokala. Aldia [+iragan] denean dagokion marka eta aditz-erroaren 
arteko bokalaren izaera desberdina izan daiteke hizkeren artean. Batzuetan "-a-" den 
bitartean besteetan "-e-" gertatzen da: 
 
     zan / zen 
     zenduan / zen(d)uen 
 
 Ezaugarritzat hartu da gertakari linguistiko hau, uste izanik baduela nahikoa 
pisu hizkeren arteko gonbaraketan. 
 
 
2.6.23. "-tz-" elementua gu-zu-zuek pertsonekin. Analogiaz sortutako aditz forma 
batzuk ezagutzen dira euskararen eremu konkretuetan. Nor izen sintagma baino ez 
denean, eta [+iragan]-eko adizkietan ni-hi pertsonei dagozkien formetatik abiatuz, 
pluraleko formak ere -tz- elementua hartzen ahal dute. Era honetan azaltzen dira: 
 
    gintzezan / ginen edo ginan 
    zintzezan / zinen edo zinan 
 
 Fenomeno berri xamarra da, dirudienez (Mitxelena 1987, 43), eta gure azter 
eremuan adizki zaharrekin batera agertzen dena, hain zuzen ere14. 
 
 
 Aukeratu diren 23 ezaugarri hauetarik batzuk, aukeratu den eremu 
dialektalean distantziak neurtzerakoan ez baldin badira emankorrak, ez dute unitate 
bereizle bezala baliorik izango. Izango dute baliorik, ordea, ikergai den eremu 
dialektologikoaren gertakari bateratzaile gisa. 
 

                         
    14 Hizkuntz gertakari berberaz ari da P. Lafitte Grammaire Basque, 303. orrialdeko 
oharrean, amikuzerazko "heben gitzak" aipatzen duenean. 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
2.7. Makrosistema sintaktikoaren ezaugarriak15 
 
 Hizkuntz atlasek ohituraz informazio handia eskaintzen dute, bai lexikoaz, bai 
morfologiaz, bai fonetika-fonologiaz, baina sintaxiaz urriago izaten dira. Honen 
arrazoiak hemen aipatuko ez baditugu ere, nabarmen azaltzen da galdeketa zehatz 
baten eraikitzeko zailtasunak direla nagusi honelako lanetan eta galdera zehatzez 
lortzeko zailtasun handiak daudela, a priori behinik behin. Aspaldiko atlasetan aipatu 
den hau izanik arrazoirik nagusienetarikoa ez zen sakontzen arazo sintaktikoetan. 
 
 Hala ere, atlas egileen artean bazen horren kezka. Gabezia horren inguruan 
izan den hausnarketak ondorengo proiektuetan arazoari eman beharrezko irtenbideez 
zer pentsa eman du. 
 
 Inkesta metodologiak ere zerikusi handia izan du, uler daitekeen bezala, guzti 
honetan. "Lehen kolpea"ren teoriatik kontra-galdeketaz16 baliatzen den inkesta 
metodologiara, hizkuntzaren izaera eta egoerari buruzko kontzepzioa ulertzean, tarte 
luzea da. 
 
 Erantzun aniztasuna gertakaria kontuan hartzen hasi da inkestagintza eta 
galdesortetan. Hemendik sortu da inkestagintzan lekukoek, beren kaxa ematen 
                         
    15 Hizkuntzaren atal hau jorratzeko jarraitu diren lanak hauek izan dira: P. Goenaga, 
Gramatika bideetan, Erein, Donostia, 1978; J.L. Goikoetxea eta beste, Sortzen, Bilbo, 1978; L. 
Villasante, Estudios de sintaxis vasca, EFA, Oñati, 1978; L. Villasante, Sintaxis de la oración 
compuesta, EFA, Oñati, 1976; B. Aurrekoetxea eta J. Armaolea, Perpausen erabilera, Gero, 
Bilbo, 1990; Txillardegi, Euskal Gramatika, Ediciones vascas, Donostia, 1978; I. Gaminde, 
Sakontzen, AEK, Bilbo, 1985;  eta J. M. Agirre, Euskal Gramatika Deskriptiboa, 2. T., 
Labayru, Bilbo, 1991. 

    16 Inkesta metodologia honetaz ikus X. Ravier, 1965, "Le traitement des données négatives 
dans L'Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne", RLiR XXIX, 262-274; eta G. 
Aurrekoetxea, "Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa (EHHA): inkesta metodologia eta ezezko 
datuak", Euskera XXXI, 1986-2, 413-424. 



 
 

 

 

dituzten erantzunez gain, izan daitezkeela beste aukera batzuk, erantzun bakarra 
baino erantzun anitza da maiz gertatzen den gertakari linguistikoa eta hau bai 
lexikoan eta baita hizkuntzaren alor desberdinetan ere. 
 
 Ildo honi jarraituz eta hausnarketa hauek bere eginez, EHHAk sintaxia 
lantzeko gogoa azaldu du bere ihardueran, baina landu badu ere ez du hizkuntzaren 
beste parametroak bezain sakon aztertu. Gorago aipatu aurriritziek beren pisua izan 
zuten galdesorta burutzean eta gertakari nabarmenenak biltzera mugatu zen ekimena. 
Euskal sintaxian ematen diren ezaugarririk nagusienak biltzera, hain zuzen ere. 
 
 Lan honetan, ondorioz, oinarrizko datuen egoera eta kopuruak jarriko ditu 
gure azterketaren mugak. 
 
 Perpausa beregain eta mendekoei buruzko galdesorta da EHHAn landu dena 
batik bat. 
 
 EHHAk sintaxiaren atalean 62 galdera jaso ditu. Baina, aurrera baino lehen, 
ohar batzuk egin beharrean aurkitzen naiz lan honetarako aukeratu diren ezaugarriei 
buruz: 
 
a) Zerrenda labur honetan ez da, gorago esan bezala, sintaxi osoa biltzen. EHHAk 
jaso dituen galderek zedarriztatzen dute ikerketa hau. 
 
b) Agertzen diren guztiak, zentzu hertsi batez begiratuz gero ez lirateke sintaxi arazo 
hutsak, gramatikaren beste atal batzuk ere nahasirik izan daitezke, eta arazo 
morfosintaktikoak bezala aurkeztea ere ez legoke guztiz desegoki. 
 
c) Jakinaren gainean gaude hemen bildutako ezaugarriak ez direla nolanahi ere euskal 
sintaxiak dituen ezaugarri bakarrak, eta beldur gara kasu batzuetan, beharbada, 
garrantzitsuenak ote diren ere. 
 
 Ohar hauek egin ostean has gaitezen, bada, euskal sintaxiari dagokion 
gonbaratze-egitura eraikitzen. EHHAko galdesorta honek ahalbidetzen duenetik 
ezaugarririk nabarmenenak aukeratuko dira ondoren: 
 
 
2.7.1. Aditzaren komunztadura. Morfologikoki mugagabe diren eta semantikoki 
anitza adierazten duten kontzeptuekin, aditzak zein komunztadura marka hartzen 
duen aztertuko da lehenik. Determinatzaile batzuekin gertatzen da honelako arazorik 
eta hauen adierazle zenbatzaileak ditugu, bai zenbakariak eta baita kuantifikatzaileak 
ere; hau da, asko edo zenbaki bat erabiltzen denean aditzarekin komunztadura duen 
sintagmaren batean aditza singularrean ala pluralean doan aztertuko da kasu honetan. 
 
 Euskal gramatika tradizionalen arabera joera klasikoa dei daitekeena hau 
dugu: sintagma horri adizkian dagokion morfema singularren azaltzea. Baina joera 
berritzailea, ostera, aditzean morfema plurala agertzearen aldekoa da. 
 



 

 

 
 

 Ezaugarri honetan hizkeren joera azalduko da: zeintzuk diren berritzaileak eta 
zeintzuk arkaizanteak nolabait deitzeko. 
 
 
2.7.2. Nominalizazioak egiteko sistema aztertzen da ezaugarri honetan. Badira 
desberdintasunak euskalki eta hizkeren artean: -tuten eta -tzen izango dira 
nabarmenenak. Baina badira beste batzuk ere:  -tan, -ketan eta abar. Ezaugarri honen 
arabera hizkera desberdinen sailkapena egingo da. 
 
 
2.7.3. Aditz nominalizazioa (-t(z)en / -t(z)ea): nominalizazioa da aztergai ezaugarri 
honetan ere. Esaldi konkretu batean (jakin aditzarekin) semantikoki gauza bera 
adieraziz zein kasutan azaltzen den, edo absolutiboan edo inesiboan. 
 
 
2.7.4. Aditz nominalizazioari buruzko 3. ezaugarria (-t(z)en / -t(z)era). Eta bertan 
nora kasuaren nozioa azaltzen dela genitiboan ala adlatiboan agertzen den aztertuko 
da, beti ere semantikoki ideia bera adieraziz. 
 
 Ezaugarri honek eskaintzen dituen aukerek isoglosa argi bat marrazten dute 
eta diatopikoki esanguratsua dela esan daiteke. Bi area nabari marrazten dute jaso 
diren erantzunek. 
 
 
2.7.5. Aditzizenaren izenlaguna (-a(ren) + -t(z)en/-tzera): kasu bertsua dugu baina 
nominalizazio horren aurrean agertzen den izenaren deklinabide-kasua dugu aztergai. 
Izan daiteke edo absolutibo edo genitibo betetzen duen funtzioa semantikoki berdina 
den arren. 
 
 
2.7.6. Ezezko perpausa: ezezko perpausetan erabiltzen den egitura aztertzen da 
ezaugarri honetan. Egituran ez partikulaz eta aditzaz gain beste elementu bat ere 
agertzen den kasuetan aztertzen da (edo osagarri zuzena edo zehar osagarria). Azken 
elementu honek zein morfema hartzen duen (zein kasutan azaltzen den) ikusten da. 
 
 Batetik, partitiboaren erabilera da aztertu nahi dena. Ia deklinabide-kasu hau 
erabiltzen den ala ez aztertuko da era honetan. Bestalde, partitiboan doan elementu 
hori perpausaren barruan zein tokitan kokatzen den ere aztertuko da: edo aditz 
laguntzaile eta nagusiaren tartean edo perpausaren hasiera ala, azkenik, perpausaren 
amaieran. 
 
                                           
2.7.7. Errestrikzioa: bada euskaraz partikula bat baino gehiago errestrikzioa 
adierazteko. Beste aukera batzuen artean baino, baizik eta baizen aipatzen dira 
gramatika desberdinetan. Azkuek (MV)  gonbaratiboetan ezartzen duen bitartean 
beste zenbaitzuk adbersatiboetan ere ezartzen dute. Adibide batzuk jarriz: 



 

 

 
 

 
   gaur ez dut ahoratu gosaria baino 
   zuri esan baizik ez dute egin 
 
 Badira, haatik, ahozko hizkuntzan beste lokailu edo partikula batzuk ere 
gauza bera adierazteko; hala nola bakarrik eta besterik. 
 
 Ezaugarri honen bidez zein lokailu eta non erabiltzen den nahi da jakin. Eta 
berorren bidez hizkerak gonbaratu egingo dira. 
                                     
 
2.7.8. Galderazko lokabeen egitura (al/ -a/ φ): bai/ez erako galderazko perpaus 
lokabeak egiteko orduan, zein sistema baliatzen den eta zein morfema erabiltzen, da 
aztergai ezaugarri honetan. 
 
 Hona hemen aukera batzuk: a) batere marka sintaktikorik gabea; b) al 
partikula sintaktikoa erabiliz, eta c) -a marka adizkiari erantsiz. 
 
 Eskuartean diren hiru aukera hauek kontuan hartuz hizkera desberdinak 
bereiztu nahi dira. 
 
 
2.7.9. Nor motako aditza + behar: izen hau aditz konposatuko elementu gisa 
agertzen denean nor motako aditz laguntzailea nork-nor motakoa ere gauza daiteke. 
 
 Ezaugarri honetan hartzen duen aditz laguntzailea zein motatakoa den 
aztertuko da. Eta honen arabera sailkatuko dira hizkerak. 
 
 
2.7.10. Nor motako aditza + nahi: osagarri zuzenaren funtzioa beste aditz batek 
betetzen duenean (-tu aspektu formaz agertzen denean) eta aditz hau nor motakoa 
delarik nahi gehitzen zaionean bai izan zein edun motako aditza erabil daiteke 
laguntzaile gisa hizkeren arabera. 
 
 Ezaugarri honen bidez hizkerak darabiltzaten aditz motaren arabera sailkatuko 
dira. 
 
 
2.7.11. Nor motako aditza + ahal/ezin: honelako perifrasietan, bai ahal bai ezin izan, 
laguntzailea izan nahiz edun motakoa ere izan daiteke ahozko hizkuntza dialektalean. 
 
 Ezaugarri honek hizkuntz gertakari hau aztertzen du, hain zuzen ere partikula 
honen ondoan aditz iragangaitz bat konjugaraziz. 
 
 
2.7.12. Datibo falta aditzean: datiboa edo nori sintagma agertzen delarik, zenbait 



 

 

 
 

lekutan aditzak ez du ISnori-ri dagokion morfemarik hartzen. Hori da, hain zuzen ere, 
aztertzen dena ezaugarri honen bitartez. 
 
 
2.7.13. Galdegaia: izena. Perpausako galdegaia aztertzeko hiru ezaugarri aukeratu 
dira gure azterketan. Lehenik, izena deneko kasua dugu aztertzen eta hori da egiten 
dena ezaugarri honetan. 
 
 
2.7.14. Galdegaia: aditz perifrastikoa. Aditza denean galdegaia eta gainera 
konposatua delarik aztertzen da ezaugarri honen bidez. 
 
 
2.7.15. Galdegaia: aditz trinkoa. Galdegaia aztertzeko hirugarren ezaugarriak 
galdegaia aditza delarik eta aditz trinkoa denean aztertzen du. 
 
 
2.7.16. Elkar + ikusi edo erreziprozitatea euskaraz: ikusi aditzarekin baliatuz 
erreziprozitatea hizkera desberdinetan nola eraikitzen den ikertzen da ezaugarri 
honetan. 
 
 
2.7.17. Gerundioa: erdarazko gerundioa euskaraz nola burutzen den aztertzen da 
ezaugarri honetan. Beste forma batzuen artean eta aditza konjugatu barik honako 
egiturak erabiltzen dira: partizipioa + -z (gero), partizipio + -ta... 
 
 
2.7.18. Partizipioa + -ta / -(r)ik / -a(k): morfema hauek nola galderari erantzutzen 
diote eta partizipioari atxekirik agertzen dira. Perpausa modalak ditugu, beraz. 
Morfema hauen distribuzio diatopikoaren arabera aztertu nahi da kasu honetan. 
 
 
2.7.19. Antipasiboa: nola eraikitzen den aztertzen da eta eraikitze-sistema 
desberdinen arabera eraikiko da hizkeren arteko desberdintasuna. 
 
 
2.7.20. Alokutiboa mendeko perpausetan. Mendeko perpausetan alokutiboaren joera 
aztertzen dugu hemen. Hizkuntza idatzian oinarrituz, gramatika tradizionaletan 
euskaraz ezin dela alokutiborik erabili esaten da, ez galderetan ez eta mendeko 
perpausetan. Euskal gramatiketan araua den puntu hau ahozko hizkeran nola ematen 
den aztertzen da eta honen bidez hizkerak sailkatu egingo dira. 
 
 
2.7.21. Bere / haren: euskal gramatikaren azalpenerako zailtasunak eman dituen kasu 
honen aurrean ahozko hizkeratik jaso denarekin burutzen da ezaugarria. 
 



 

 

 
 

 
2.7.22. Osagarri zuzenezko perpausa-1 (-n /-la). Kasu honetan perpausa nagusiko 
aditza uste izan, pentsatu,... denean nola gauzatzen diren era honetako mendeko 
perpausak aztertuko da. 
 
 
2.7.23. Osagarri zuzenezko perpausa-2 (-la, -na). Bigarren mota bat osagarri 
zuzenezko perpausetan erabiltzen diren sistemak jasotzeko. Era honetako 
perpausetan zein morfema erabiltzen den aztertuko da ezaugarri honetan. Aukeren 
artean bi morfema dira: -la eta -na.  
 
 
2.7.24. Osagarri zuzenezko perpausak-3 (-la / -nik). Kasu honetan perpausa nagusiko 
aditza ezezkoan delarik, menpeko perpausak zein morfema hartzen duen aztertzen 
da, hau perpausa nagusiaren galdegaia denean. 
 
 
2.7.25. Kausalak-1. Bi perpausa kausal mota aztertzen dira EHHAko galdeketan. 
Lehenengoan perpausa nagusian adierazten dena gauza segurua da eta hiztunak ez du 
zalantzarik gertatu denaz, arrazoiak ere garbi daudelarik. 
 
 
2.7.26. Kausalak-2. Bigarrenean perpausa nagusian esaten dena ere ez da zehatza, 
esaten duenak ez baitaki egiazki hala den ere. 
 
 
2.7.27. Kontzesiboak. Era honetako perpausak zelan eraikitzen diren, nolako 
sistemaren arabera, ezagutuko da eta haren arabera burutuko da sailkapena. 
 
 
2.7.28. Denborazko perpausak-1. Bi denborazko perpausa mota aztertzen dira 
EHHAko galdesortan eta guk ere biak hartzen ditugu gure sistema eraikitzeko. 
Lehen honetan bi esaldi kontrajartzen dira erdarazko "mientras (que) / tant que" 
partikulen euskal ordezkoa delarik bilatzen dena. 
 
 
2.7.29. Denborazko perpausak-2. Oraingoan gure erdaretako cuando / quand 
partikulak zelan moldatzen diren euskaraz aztertzeko eta forma desberdinen arabera 
eraikitzeko hizkeren arteko sistema. 
 
 Honelako perpausen mota baten eraikuntza da aztertzen dena ezaugarri 
honetan, hain zuzen ere -ten..-enean / -ko...-enean /-en orduan egiturak. Ezaugarri 
honen bidez aditz nagusiaren aspektua [+gero] denean hartzen duen morfema da ikusi 
nahi dena, hala -ten hala -ko.  
 
 



 

 

 
 

2.7.30. Baldintzazko perpausak. Mota honetako perpausak lortzeko ere bi galdera 
egiten dira EHHAn, guk ezaugarri bat jarriko dugu euskaraz zein forma hartzen 
duten aztertzeko. 
 
 
2.7.31. Ustezko perpausak. Ustezko perpausak egiteko erabiltzen den forma edo 
modua aztertzen da ezaugarri honetan. 
 
 
2.7.32. Harridurazko perpausak. Harridurazko perpausak egiteko morfemak 
aztertzen dira bertan. 
 
 
2.7.33. Zehar galderazko perpausak. Zehar galderazko perpausak burutzeko hizkera 
desberdinetan zehar zein egitura hartzen den aztertzen da berton. 
 
 
 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DATUEN HIZKUNTZ MODELIZAZIOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
3.1. Sarrera 
 
 Aurreko kapituluan hizkuntz modelizazioa gauzatu da. Hau da, hizkeren 
arteko azterketa gauzatzeko oinarriak ipini dira. Hizkuntz parametro bakoitzean 
hizkerak elkarrekin gonbaratzeko oinarrizko elementuak izango diren ezaugarriak 
aukeratu dira. 
 
 Kapitulu honetan horietako ezaugarri bakoitza zein datu linguistikoz 
hornitzen den aztertuko da; ezaugarri horiek zein datutan gauzatzen diren. Aurrerago 
eraiki diren eskema hipotetikoak datu errealetara bihurtu dira. Ondorioz, euskararen 
geolinguistikan ezagutzen diren aukeratatik azter-eremuan ezagunak direnak baino ez 
dira azalduko ondoko lerrootan. Aukera posible guztietarik ikerketa honetan 
jorratzen diren hizkerek ematen dituzten irtenbideak baino ez dira agertuko. 
 
 Aipatu ezaugarri bereizleen sistema hornitzeko EHHAk bildu dituen datuak 
erabili dira. Baina datu hauek ez dira dauden daudenean erabiliko: hizkuntz orrazketa 
jasango dute edo, guk darabilgun terminologian esateko, "hizkuntz modelizazioa". 
 
 EHHAk biltzen dituen datuak alfabeto fonetikoz transkribatzen ditu, hizkuntz 
atlasetan ohiko den sistemari jarraikiz. Transkribaketa honetan ñabardura fonetikoak 
kontuan hartzen dira, burutzapen desberdinen zehaztasuna gordez. Baina gure 
ikerketa lan honetarako irizpide desberdinak jarraitzen ditugu: ñabardura fonetikoak, 
adibidez, fonologia parametroan baino ez dira aipatzen. Morfologian arazo 
morfologikoez arduratuko gara eta bestelako zehaztasunak ez dira kontuan izango. 
Berdintsu egingo da sintaxian dihardugularik. 
 
 Bestalde, jaso diren hizkuntz datuak modelizazio bat jasan behar dute, 
ondorengo modelizazio numerikoa jasan aurretik. Hizkuntz modelizazio hau lexikoan 
"lematizazioaz" ezagutzen den bezalako iharduera izango da. Adibide bat hartuz: 
eman dezagun izen morfologiaren lehen ezaugarrian deklinabide kasuak aztertzean ea 
absolutiboko atzizkia ezagutzen den landu gura dela. EHHAk bildu dituen datuek 
lexema gehi atzizkia biltzen dute eta dena alfabeto fonetikoan transkribaturik. Egin 
behar den lehen gauza fonetikoki transkribatua den masa alfabeto normatibora 
iraultzea izango da: era honetan erantzunen artean ondoko hauek agertuko dira 
besteak beste: "-o", "-oa", "-ue", "-ua"... (kontuan hartu lexemaren azken bokala eta 
atzizkia biak batera hartzen direla). Baina kasu honen atzizkia ezagutzen den ala ez 
aztertzen denez, jaso diren erantzun hauek batean bil daitezke: "-a" erantzunean, hain 
zuzen ere. Hau da, delako hizkeretan deklinabide kasu honen atzizkia ezaguna da. 
Honekin zera egin da: jaso diren hizkuntz datuak modelizatu egin direla, interesatzen 
ez diren ñabardurak baztertuz. 
 
 Aditz morfologiako beste adibide bat hartuz: aditz laguntzailea [+indikatiboa] 
denean erabiltzen den erro edo sustraia zein den aztertzen duen ezaugarria hartuz jaso 
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diren erantzunen artean "dótzo", "tzo", "deutzo", "eutzá", "dio"... daude. Lehen lau 
erantzunen artean bada berdintasun bat ezaugarri honetan lantzen dena: eutsi aditza 
erabiltzen dela sustraitzat. Eta ezaugarri honen bitartez bereizten dira "dio" adizkitik. 
Horregatik, hizkuntz modelizazioan lehen lau kasuetan "deutzo" jarri da eredu 
moduan. Eta forma hau kontrajartzen zaio "dio" formari. 
 
 Bada beste ohar bat egin beharra hizkuntz parametro bakoitzean jaso diren 
datuak aztertzera pasa aurretik aipatu behar dena: jaso diren ezaugarrien kopurua. 
 
 Jakitun gara ikerketa lan hau ez dela metodologia bat landuz egiten den 
ikerketa itxia, burutua. Bide berri bat proposatzen da, inolaz ere ezta bide baten 
amaiera. Euskara dialektalaren egituraketa aztertzeko metodologia berri baten 
proposamena da egiten duguna lerro hauetan. Bertan jarraitzen diren urrats 
desberdinetan eztabaida planteatzen dena gainera: bai ezaugarrien aukeraketan, bai 
datuen modelizazioan eta baita analisian ere. 
 
 Ikerketa lan honek daukan helburua kontuan izanik, ezaugarri desberdinak 
lantzeko hizkuntz datu kopuru txiki bat hartzea erabaki da. Datu kopuru murritza 
hartzeak berak ere eztabaida piztu nahi du (eztabaidagune berria litzateke: nahiko dira 
jaso diren datuak ezaugarri horiek hornitzeko? Zenbat datu beharko lirateke honelako 
lan definitibo batean?).  
 
 Bide urratze honetan ikerlariaren asmoa ez da irakurlea datuez asetzea, 
nahiagoizan du datu gutxi batzuez (beharbada nahikoak direnak) metodologia landu 
eta eztabaida metodologian kokatzea. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
3.2. Fonologia 
 
 57 ezaugarri aukeratu dira hizkuntz parametro honetan hizkerak elkarren 
artean gonbaratzeko. 
 
 Ezaugarri hauetarako oinarrizko datu gehienak Euskal Herriko Hizkuntz 
Atlaseko lexikoari buruzko galdesortako erantzunetatik eta fonologiari buruzkotik 
jaso dira. Bakar batzuk morfologiari buruzkotik. 
 
 
3.2.1. /i/ fonema: fonema hau aztertzeko lexikotik galdera bat jaso da; hain zuzen ere 
"idi" duena erantzuntzat. Erantzun bakarra da azter-eremuan. Burutzapen guztiak 
berdintzat jo dira. 
 
 
3.2.2. /e/: "eper" hitza hartu da soinu hau aztertzeko. Hitz honen burutzapen guztiak 
berdintzat jo dira. 
 
 
3.2.3. /a/: "habia" hitza, azter-eremuan 'abia' gisa azaltzen dena, hartu da. Hizkera 
batean (H302) hitz honen faltaz 'antxoa' hitza erabili da. 
 
 
3.2.4. /o/: "zozo" hitzarekin aztertuko da fonema hau. Hizkera baten (H115) 
'martinsoso' forma izan da aukeratu dena 'zozo' berbaren faltaz. 
 
 
3.2.5. /u/: "kuku" berbaren bidez aztertuko da. Hitz orokorra dugu azter-eremuan, 
'kuko' bere aldakiarekin. 
 
 
3.2.6. "ü" soinua aztertzeko "iturri" hitza landu da. 
 
 
3.2.7. /p/ fonema: 'papar' hitzaren bidez landu da (aldakien artean badira 'paparda', 
'papada' eta 'paparde'. 'Petxu' ere azaldu da hizkera batzuetan). Eta ondoko hizkeratan 
bere faltaz 'pinu' berba erabili da (H101, H105, H106, H107, H110, H116, H120, 
H121, H135). 
 
 
3.2.8. "ph" soinua aztertzeko 'p(h)ago' berba hartu da. Hitz honen faltaz 'lep(h)o' hitza 
erabili da (H102, H104, H105, H106).  
 



 

 

 
 

 Lehenengo berba jaso den hizkeratan denetan 'pago' moduan modelizatu dira 
erantzun mota guztiak (pagoi, págo, fágo, pagó, pagú, págu, pao, paó). Bigarren 
hitza 'lepo' moduan modelizatu da (lepó, lépo). 
 
 
3.2.9. /b/ fonema 'bare' berba erabiliz landu da hizkera guztietan, H124an izan ezik; 
hemen 'bela' berba jaso da (béla). 
 
 Lehen hitzaren burutzapenak hauek izan dira: bára, baré, barágarro, báre, 
bare, bára, bara, barákarro, bába.  
 
 Berba biak hartuz modelizazioa 'bare' moduan egin da. 
 
 
3.2.10. /t/ fonema lantzeko 'sator' hitza aukeratu da. Hitz amankomuna hizkera 
guztietan. Jaso diren burutzapenak hauek izan dira: satór, sátor, xátor. 'Sator' 
moduan modelizatu da. 
 
 
3.2.11. "th" lantzeko 'iturri' erabili da. Azter-eremuan "th" hotsa ez denez agertzen 
'iturri' moduan modelizatu da. 
 
 
3.2.12. /d/ fonema 'bide' hitzaren bitartez aztertzen da. Hau ere hitz amankomuna da 
eta ez da beste hitzen beharrizanik. Burutzapenak hauek izan dira: bide, bíde, bidé, 
biré, biré. Datu guztiak 'bide' bezala modelizatu dira. 
 
 
3.2.13. [tt] soinua aztertzeko 'ito' aditza aukeratu da. Erantzunak bi eratan modelizatu 
dira: 
 - [t]: ito, itxo. 
 - [tt]: itto. 
 
 
3.2.14. [dd] soinuarentzat oinarrizko datuak jasotzeko hiru galderatako erantzunak 
erabili dira gehienetan: 'hil da' aditza, 'beldurti' adjektiboa eta 'txinddorri' izena. Baina 
badira beste batzuk ere hizkera desberdinetan erabili behar izan direnak: H116 
hizkeran 'in dau', H135ean 'in ddot' eta H302an 'txartu in de'. 
 
 Modelizazioaren orduan bustidura klase desberdinak ezagutu badira ere "dd" 
bustia agertzea edo ez agertzea baino ez da kontuan hartuko. Beste bustidura mota 
guztiak baztertu egin dira. Soinu "busti" hori hizkera desberdinetan ezagutzen den ala 
ez da aztertzen dena. Bi eredu dira, beraz, hautatu direnak: 
 
 - [dd]: illdde, bilddurti, iliñddu, illiñdde, inddurri, iñddurri, bardiñ ddeuste, 

txiñddorri, txiñddurri, ileiñdde, illiñdda, il iñdda, iñddot, suisidau 



 

 

 
 

indda. 
 - d: bildurti, bildurti, billurti, ilda, indau, illeinda, ilinda. 
 
 
3.2.15. /k/ fonema aztertzeko 'kuku' berba landu da. Erantzunak hauek izan dira: 
kuku eta kuko. 'Kuku' moduan modelizatu da. 
 
 
3.2.16. "kh" hotsa lantzeko 'k(h)e' hitza aukeratu da. Azter-eremuan lortzen den 
aldaki bakarra aspiraziorik gabea da: ke. 
 
 
3.2.17. /g/ fonema 'gau' hitzarekin landu da. Erantzunak hauek izan dira: gaube, gau, 
gaub, geube, geu, gaba eta gaulen. Ezaugarri hau 'gau' moduan modelizatu da. 
 
 
3.2.18. /f/ fonema lantzeko hitz diferenteak erabili dira: 'afari' da lehenik begiratu den 
lexema eta, ondorioz, gehien agertzen dena. Hitz honen faltaz edo, "f" gabeko aldakia 
agertzen izan denean, beste hitz batzuetara jo da. Honela aukeratu dira 'feria/peria' eta 
'prakak'. 
 
 
3.2.19. /s/ fonema. 'Zozo' hitza hartu da eta H110 hizkeran 'zulo'. Erantzunak bi 
eratan modelizatu dira: 
 
 - [s]: zozo. 
 - []: soso, sulo eta martisoso. Hizkera batean xoxo jaso da eta honen ordez 

sulo hitza erabili da. 
 
 
3.2.20. // fonema 'sare' hitzaren bidez landu da ia hizkera guztietan (sare, saria, sara, 
sarea, sarie, arrainsara, eskusare). H131 eta H136 hizkeretan 'sei' (sei) zenbakia eta 
H301 hizkeran 'sube' hitza erabili da (suba). 
 
 
3.2.21. // fonema lantzeko 'izar' izan da lehen lehenik begiratu dena. Ez bada 
agertzen izan beste hitz hauetara joan da: 'gizon' eta 'izeko'. 
 
 
3.2.22. /c/ fonema lantzeko 'atzo' hitza izan da aukeratu dena. 
 
 
3.2.23. // fonema 'otso' hitzarekin landu da. Modelizazioa era honetan gauzatu da: 
 
 - [c]: otzo. 
 - []: otso 



 

 

 
 

 
 
3.2.24. // fonemarako honako hitz hau aukeratu da: 'txori'. 
 
 
3.2.25. //. Hiru hitz hartu dira soinu hau lantzeko: 'oilar', 'hilabete' eta 'ilundi'. 
 
 Datuak era honetan modelizatu dira: 
 
 - [l] (oilar, ilabete, iluntze): ilebete, iluntza, iluntze, iluntzi eta il. 
 - [] (ollar, illabete, illuntze): ollar, illabete, illunde, ille, illebete, illuntza, 

illuntze, illundi, oillar, illunabar, illuntabar, illunkera, illuntzi, illuntzie, 
illunkara, illunkaa eta illuntzixtentz. 

 
 
3.2.26. [d] soinua eta ondoan datozen beste biak lantzeko 'jan' eta 'jausi' aditzak dira 
gehien erabiltzen direnak. Tarteka beste hauek ere agertzen dira: 'jauskera' (H109) eta 
'jabe' (H303 eta H309). 
 
 
3.2.27. [j] soinurakoberba bi erabili dira. Bi hitzok euskal jatorrizkoak ditugu eta ez 
mailebuak ('jan' eta 'jausi'), hauek sarri askotan arazo berriak planteatzen baitituzte 
izan dezaketen asimilazio prozesuan zehar. Aurreko ezaugarrian moduan 'jauskera' 
eta 'jabe' hitzez baliatu da hizkeraren baten goikoren bat falta izan denean. 
 
 
3.2.28. /x/ fonemarako 3.2.26. puntuan agertzen diren hitzak landu dira. Fonema hau 
garrantzitsua da euskal dialektologia edo geolinguistikan area edo eremuak 
sailkatzerakoan. Arrazoi honegatik kodaketa burutzerakoan finago landu nahi izan 
da, ezagutzen den eta ez den eremuen arteko mugetan zalantza edo "dantzak" ere 
agertzen direlako, datuak ikusi ostean. Horregatik bi hitz hartzen dira kontuan eta ez 
bat bakarra. 
 
 
3.2.29. /h/ fonema lantzeko hitz bat jaso da: 'harri'. Azter-eremuan ez da fonema hau 
azaltzen. 
 
 
3.2.30. /m/ lantzeko hitz bat erabili da: 'mendi'. Fonema hau hizkera guztietan da 
ezaguna. 
 
 
3.2.31. /n/  'anaia' hitzarekin landu da. Fonema hau ere hizkera guztiek ezagutzen 
dute. 
 
 



 

 

 
 

3.2.32. //. Lau hitz hartu dira soinu honen lanketarako: 'inurri', 'laino', 'arin' eta 
'koinatu'.  
 
 Datuen modelizazioa era honetan burutu da: 
 
 - /n/: inurri, laino, arin, koinatu. 
 - //: iñurri, laño, ariñ, koñatu. 
 
 
3.2.33. /l/: 'lehen' hitza erabili da soinu honetarako datuak lortzeko. Hizkera guztietan 
ezagutzen da. 
 
 
3.2.34. Bustidura. Hitz hauekin landuko da: oilar, hilabete, iluntze (-di) eta inurri. 
 
 Garrantzi handiko gertakari linguistikoa dugu bustidura euskararen kasuan. 
Asimilazio bustidura dugu ikergai ezaugarri honetan. Jaso diren datuak era honetan 
modelizatu dira: 
 
 3.2.34.1. oilar / ollar 
 3.2.34.2. ilabete / illabete 
 3.2.34.3. inurri / iñurri 
 3.2.34.4. arin / ariñ 
 
 Modalitate bakoitzean forma bustia eta busti bakoak agertzen dira hizkera 
desberdinen arabera. 
 
 
3.2.35. /r/: 'gero' hitzarekin landu da. Fonema hau ezaguna da azter-eremu osoan. 
 
 
3.2.36. //: 'harri' hitzarekin landu da. Aztertu diren hizkera guztiek ezagutzen dute 
fonema hau. 
 
 
3.2.37. [j] soinua: hitz bat hartu da kontuan: 'merienda'. H121 eta H134 hizkeratan 
"setiembre" hitza erabili da, aukeratu den hitzaren aldaki monoptongatua azaldu 
delako. 
 
 
3.2.38. [w] soinua: hitz bat erabili da soinu hau aztertzeko: 'eguerdi'. Euskal ondareko 
hitza jaso nahi izan da, mailebutzan sor daitezkeen desegokitasunak baztertu asmoz. 
 
 
3.2.39. [] soinua: hitz desberdinak erabili dira kasu honetan: 'bihar', 'orio' eta 'eho' 
dira gehien erabili direnak. 



 

 

 
 

 
 Datuen modelizazioan soinu honen agerpen edo ez agertzea da kontuan hartu 
dena: 
 
 - []: biçar, oriço eta eiço. 
 - [Ø]: biar, orio, eio, biger, origo eta io. 
 
 
3.2.40. Sinkopak aztertzeko lau berba hautatu dira: 'bederatzi', 'pezeta', 'tipula' eta 
'burdina'. 
 
 Datuak honela modelizatu dira: 
 
 3.2.40.1. bederatzi / bedratzi 
 3.2.40.2. pezeta / pezta 
 3.2.40.3. kipula / tupla 
 3.2.40.4. burdina / burnia  
 
 Modalitate bakoitzean diren bi aukeratatik hizkera bakoitzak bere eredua 
biltzen du eta horren arabera sailkatzen da. 
 
 
3.2.41. Herskarietan hitz amaierako neutralizazioa. Kasu batekin landuko da 
ezaugarri hau. Egia esan, ez da oso emankor gertatuko, ia hizkera guztietan ezaguna 
delako neutralketa eta bakan direlako oposaketa neutraltzen ez duten hizkerak. Hartu 
den datua 'dut' adizkia dugu. Gure azter-eremuan agertzen diren datuak 'dut' moduan 
modelizatu dira. 
 
 
3.2.42. Ezaugarri honetan  "{-t, -k} + {b-, d-, g-}" testuinguru fonologikoari ematen 
zaion irtenbidea aztertzen da. Bi galderetako erantzunak hartu dira: "-t + b-" eta "-k + 
b-".  
 
 Erantzunak era honetan modelizatu dira:  
 
 a) -t+b- / -p- 
  -t+b-: polit bet, polibat, polit bat, babes, polibat, batbes, polibet, 

batbea. 
  -p-: bapes, polipet, baperes, papes, polipat, bape, bapebes, bates 
 
 b) -k+b- / -p- 
  -k+b-: gugbagenki, gukbai, geuk bagenkigu, nibadakitx, nik bai. 
   -p-: nipeintzet, berapebai, gupai, gupagenki, nipaneki, berapaleki, 

gupagenki, nipai, supai, neupai, palaki, berape, naupai, geupai, 
gupebai, gupageki. 

 



 

 

 
 

 
3.2.43. "{-p, -t, -k} + {n-, l-}" testuinguru fonologikoa aztertzen da. Hizkera 
desberdinetan zer emoten duen jakiteko bi kasu hautatu dira: "-t + l-" eta "-t + n-". 
 
 Datuen modelizazioa era honetan gauzatu da: 
 
 3.2.43.1. "-t + l": 
 
 -t+l: semet leku, senbet leku, semat leku, senbat leku. 
 -l: senbeleku, seinbelekue, seinbeleku, senbesleku, boslelo, senbaleku, semeleku, 

semaleku, senbaileku. 
 
 3.2.43.2. "-t + n": 
 
 -t+n: senbat naisu. 
 -n: bosna, bosnan, bosne, presnago, presnau, senbanai. 
 
 
3.2.44. "-n + (p, t, k)" elkarketa. Bi adibide hartzen dira: 'hemen+ko' eta 'han + ko'. 
 
 Hizkuntz modelizazioa bi formatan egin da:  
 
 3.2.44.1. "Emengo" (emengo) eta 'emenko' (emeko).  
 3.2.44.2. "Ango" (ango). 
 
 
3.2.45. "Ez + {b-, d-, g-} (adizkia)" elkarketa. Bi kasurekin lantzen da: "ez + b-" eta 
"ez + d-". 
 
 Datuen modelizazioa era honetan burutu da: 
 
 3.2.45.1. "Ez + b-": 
 a) ezb-: esbalais. 

 b) ezp-: espasara, espalitike, espasoas, espasatos, espasas, ixetespas, espasaa, 
espaldin..., espasa. 

 
 3.2.45.2. "Ez + d-": 
 a) ezb-: Ø 
 b) ezt-: estakit, esta, estaitt, estau, estakitt, estait, estakitx, esteu, estaki, estator, 

estagitt.  
 
 
3.2.46. Txistukarietan igurzkaria lehen posizioan ager daitekeen ala ez aztertzen da 
ezaugarri honetan: aukeratu den hitza 'txakur' da. Hitz bakar bat aukeratu da eta 
honen arabera modelizatu: euskara dialektalean diren aukeren artean, azter-eremuan 
bildu diren erantzunetan, afrikatuaren eredua baino ez da ezagutzen (txakur, txagur). 



 

 

 
 

 
 
3.2.47. Txetxekarietan igurzkaria lehen posizioan ager daitekeen ala ez aztertzen da 
oraingo honetan. 
 
 Ezaugarri honen hornitzeko ere hitz bat baino ez da aukeratu: 'txori'. Eta burutze 
forma bat baino ez da azaltzen, burutzapen afrikatua, hain zuzen ere. 
 
 
3.2.48. Ezaugarri hau {n, l, r} + {, s, } kontsonanteen elkarketaz arduratzen da; "-l 
+ z-" eta "-n + z-" lantzen dira. 
 
 Datuak modelizatze unean bi sailetan aztertuko dira: 
 
 3.2.48.1. "-l + z-": 
 a) -lz-: ilsan, ilsen, ilsoan, ilsa, ilsuan, illsan. 
 b) -ltz-: iltzan. 
 
 3.2.48.2. "-n + z-": 
 a) -nz-: esansan, egonsan, onsan, egonsen, esansoan, insen, edansan, eransa, 

egosan, eonsan, erasan, esansoan, xansan, sesansan, esansuan. 
 b) -ntz-: eantzaban, esantzan.  
 
 
3.2.49. Ondoko elkarketa hau lantzen da ezaugarri honetan: {, c, } + {b, d, g}. Bi 
kasu hartu dira: "-tz + b-" eta "-tz + d-" . 
 
 Datuak modelizatzeko garaian, jasotzeko erabili diren bi galderak izango dira 
kontuan. Bakoitzaren datuak bere aldetik modelizatuko dira. Horregatik, ezaugarri 
hau bi zatitan bananduko da: 
 
 3.2.49.1. -tz + b-: 
 a) -tz b-: gorputzbat. 
 b) -z b-: arisbat, lebasbat, esesba, gorpus polipet, gorpusbet, esespa, 

gorpusbat, eseba, lebasbi, lapisbat, legasbat, leasbat, korpuzbat, korpusbat. 
 
 3.2.49.2. -tz + d-: 
 a) -tz d-: gorputz daus, bixotzgogorrekue. 
 b) -z d-: ostau, osdau, gorpusdaus, sorrosdau, gorpusdagos, osdao, osyauk, 

gorpusdaos, osdauko, maasdiferentiek (95190 galderan), lapisdiferenti, 
lapisdanak, porpusdaure, porpusdos. 

 
 
3.2.50. "Ez + z-" (adizkietan) testuingurua lantzen da ezaugarri honen bidez. Datuen 
modelizazioan bi aukera izan dira kontuan: batean frikarien sinplifikatzea eta bestea 
afrikaketa: 



 

 

 
 

 
 a) [s] (edo []): esara, esatos, esagos, esabis. 
 b) [c]: etzatos, etzara, etza. 
 
 
3.2.51. "Ez + (l-, n-)" (adizkietan). EHHAn 2 galderatan jasotzen da gertakari hau, 
baina gure azterketarako bat baino ez da aukeratu "ez + l-". 
 
 Datuen modelizazioan bi aukera aztertzen dira: frikaria desagertu egiten den 
kasua eta batere aldaketarik jasotzen ez den kasua: 
 
 a) -el-: elouke, elekon, eleuke, elei, elauke, eleke, eleitike, eleki, elekixo, elitzike, 

elauko, elitzage, eluke. 
 b) ezl-: esleuke, esleuge.  
 
 
3.2.52. Kontsonante antihiatusa: hitz desberdinak erabili dira kasu honetan: 'bihar', 
'orio' eta 'eho' dira gehien erabili direnak.  
 
 Datuen modelizazioan hiru zatitan aztertuko dira hiru hitz hauetako datuak: 
 
 3.2.52.1. Bihar: 
 a) biar: bier. 
 b) bixar: bixer, biyer, biger, bixar. 
 
 3.2.52.2. Orio 
 a) orio: orio. 
 b) orixo: origo, orixo, orixu, olixo. 
 
 3.2.52.3. Eio: 
 a) eio: io, eio, eiyo, eyo, iyo. 
 b) exo: igo, eixo, aixo, exo, ixo. 
 
 
3.2.53. "-a + a" elkarketan gertatzen diren arau fonologikoak aztertuko dira ezaugarri 
honetan. 
 
 Jasotako erantzunen modelizazioan burutzapen desberdinak izango dira kontuan: 
 
 -a: alaba 
 -ea: alabea 
 -e: alabe 
 -ia: alabia 
 -ie: alabie 
 -i: alabi 
 Sei burutzapen desberdin jaso dira. Ez dira agertzen ez "-aa" ezta "-ee" soluzioak 



 

 

 
 

azter-eremuan. 
 
 
3.2.54. "-e + a" kasuan gertatzen diren arauak aztertzen dira oraingoan. Jaso diren 
erantzunen modelizazioan ondoko sailkapena egin da: 
 
 -ea: semea 
 -e: seme 
 -ia: semia 
 -ie: semie 
 -i: semi 
 
 Bost burutzapen desberdin dira kasu honetan agertzen direnak; "-ee" aukera ez da 
agertzen datuetan. 
 
 
3.2.55. "-i + a" elkarketari dagozkionak egingo dira ondoren. Jaso diren erantzunak 
ondoko era honetan modelizatu dira: 
 
 -ie: idie 
 -i: idi 
 -ia: idixa, mendixa, irixa 
 -ie (edo -ia): idixe, irixe, mendixe 
 
 Lau eredutan biltzen dira jaso diren datuak. Ez dira azaltzen azter-eremuan ez [-
ia], ezta [-ija], ez eta [-ije] burutzapenak. 
 
 
3.2.56. "-o + a" bokal elkarketan jaso diren erantzunak era honetan modelizatu dira: 
 
 -oa: astoa 
 -o: asto 
 -ua: astua 
 -ue: astue 
 -u: astu 
 
 Orotara bost burutzapen desberdin lortu dira kasu honetan.  
 
 
3.2.57. "-u + a" elkarketako datuen modelizazioa ondoko sailkapenean gauzatu da: 
 
 -ua: katua 
 -ue: katue 
 -u: katu 
 
 Hiru burutzapen jaso dira. Ez da [-ua] burutzapena agertzen azter-eremuan 



 

 

 
 

zehar. 



 
 

 

 

 
 
 
 
3.3. Izen morfologia 
 
 Izen morfologiaren makrosistemaren ezaugarriak hornitzeko datuen hizkuntz 
modelizazioa gauzatuko da ondoko lerroetan. 
 
 Hona hemen aurreko kapituluan aukeratu diren 27 ezaugarrietan egin den 
hizkuntz datuen modelizazioa: 
 
 
3.3.1. 16 kasutako deklinabidea 
 
 Deklinabide kasu bakoitzean galdera bati emandako erantzunak jasoko dira. 
Deklinabideko 16 kasuak aztertzeko beste horrenbeste galdera jaso dira EHHAko 
galdesortatik eta hizkera desberdinetan jasotako erantzunak dira oinarrizko datuak 
osotuko dituztenak. 
 
 
3.3.1.1. Absolutiboa (-o + a): ondoko hauek dira azter-eremuan jaso diren emaitzak: 
-o, -oa, -ue, -ua eta -u. 
 
 Bildu diren erantzunetatik deklinagaiaren azken bokala eta atzizkia baino ez 
da jaso. Hemen zera ulertu behar da: "itsaso-" lexema agertzen dela kasu guztietan. 
Deklinabide kasu hau hizkera desberdinetan ezaguna den ala ez jakiteko berdin da -u 
edo -oa egiten duen. Horregatik, agertzen diren erantzun guztiak "-a" moduan 
modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.2. Ergatiboa ( -o + ak). Erantzun hauek jaso dira: -ok, -oak, -uek, -uk, -uak eta -
uag. Erantzun hauek "-ak" moduan modelizatu dira. 
 
3.3.1.3. Datiboa (-o + ari). Hauek dira jaso diren erantzunak: -ori, -oari, -uri, -ueri, -
uei, -uai eta -uari. Erantzun mota hauek "-ari" moduan modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.4. Partitiboa (-o + (r)ik). Hona hemen jaso diren erantzunak: -orik eta -oik. Bi 
erantzun mota hauek "-rik" formarekin modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.5. Jabego genitiboa (-o + aren). Sei erantzun desberdin jaso dira: -on, -oan,  -
oen, -uen, -un eta -uan. Erantzun hauetarako "-aren" hautatu da forma modelizatu 
bezala. 
 
3.3.1.6. Soziatibo kasua (-o + arekin). Bederatzi forma jaso dira: -oas, -oagas, -uas, -



 
 

 

 

uegas, -uagas, -uakin, -uagin, -uekin eta -uakiñ. Ezaugarri honetan deklinabide kasu 
hau ezagutzen den ala ez aztertzen denez, denak forma berdinarekin modelizatu dira: 
"-arekin".  
 
3.3.1.7. Motibatiboa (-o + agatik). Aldaki ugari jaso da kasu honetan: -oagaitik,  -
oagaiti, -oagaittik, -oagaitti, -oagaitxik, -oatxik, -oaitxik, -oatik, -oaiti, -uagaittik, -
uagaitik, -uagati, -uagatik, -uatik, -uatxik, -uatikan, -ugaitti, -uagaitti, -uegati,  -
uegaittik, -uegaitti, -ueaittik,  -uegaitxik eta -uitxik. Aldaki guzti hauek "-agatik" 
moduan modelizatu dira. 
 
3.3.1.8. Destinatiboa (-o + arentzat). Hona hemen jaso diren aldakiak: -ontzako,  -
ontzat, -oantzat, -oantzako, -oentzako, -oentzat,  -uentzako, -uentzat, -uendako, -
uantzako, -uetzako, -untzako, -uandago eta azkenik -uantzago. Aldaki guztiak 
kontuan hartuta "-arentzat" hautatu da forma modelizatu bezala. 
 
 
3.3.1.9. Instrumentala (-o + az). Bi erantzun mota jaso dira:  
 
 a) -az: -oagas, -oas. 
 b) -agatik: -oagaitik, -oagaiti, -oaren ganean, -oagaittik,  -oaitxik, -oagaitti, -

oagaitio,  -oan ganien, -oan ganean, -oari buruz, -oan ganien, -oagaitiño, -
uegaitxik, -oagaitxik,  -uegaittik, -uen ganien, -uetti, -uen burus, -oan gañen, -
oagan, -uan ganian, -uei burus, -uaatik, -uagatik, -uatik eta -uen gañe(a)n. 

 
 -oagas forma "-az" moduan modelizatu da bizkaieran bi atzizki hauen artean 
gertatzen den nahastea dela medio. Askotan ez baita ziur zein den erabiltzen den 
morfema. Horregatik modelizatu da "-az" moduan. 
 
 Gainontzeko morfema guztiak "-agatik" formarekin modelizatu dira. Forma 
honek beste guztiak ordezkatzen ditu era honetan. Zeren kasu honetan interesatzen 
dena ia deklinabide kasu honen morfema ezaguna den ala ez baita. Ezagutzen ez 
denean berdin da zein morfema erabiltzen den balio semantiko bera adierazteko. 
 
 Atzizki bi edo gehiago, edo morfema bi edo gehiago, erabiltzen dituenean 
hizkera batek, aukera horietarik bat "-az" moduan modelizatu dena badago, "-az" 
moduan modelizatuko da, beste aukerari kasurik egin gabe. 
 
 
3.3.1.10. Prolatiboa (-o + tzat). Bi erantzun mota desberdin jaso da:  
 
 a) -tzat:-otzat eta -otzako. 
 b) -a delakoan: -oa dalata, -ua dalakon, -ua alako, -ua dalakuan eta -ua sala 

pentzatu. 
 
 Hala ere, erantzun mota bat baino gehiago dagoenean eta direnetarik bat 
behintzat -tzat edo -tzako denean "-tzat" moduan modelizatu da. Bestelakoetan "-a 
delakoan" moduan egin da.  



 

 

 
 

 
 Honekin hauxe esan nahi dugu: -tzat atzizkia ezagutzen den ala ez da jakin 
nahi den gauza. Hizkera batean jaso diren erantzun guztien artean atzizki honekin 
eraikitako forma ezagutzen bada, nahikoa da atzizki hori ezagutzen denaren 
frogatzat. 
 
 
3.3.1.11. Inesiboa (-o + an). Hona hemen jaso diren erantzunak: -on, -oan, -uen,  -
uan eta -un. Aldaki hauek "-an" formarekin modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.12. Leku genitiboa (-o + ko). Bi aldaki baino ez dira agertzen: -oko eta -ogo. 
Eta "-ko" moduan modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.13. Ablatiboa (-o + tik). Lau aldaki desberdin bildu dira erantzunetan: -otik, -
oti, -utik eta -otikan."-tik" eredua aukeratu da. 
 
 Aukera guztiak modelizatu dira era berean. Nahiz azken -k agertu nahiz ez 
agertu. Nahiz -tikan izan, nahiz -tik baino ez. Interesatzen dena ea kasu honi 
dagokion morfema ezaguna den ala ez. Ez zaigu interesatzen oraingoan zein aldaki 
mota erabiltzen duen hizkera bakoitzak. 
 
 
3.3.1.14. Adlatiboa (-o + ra). Hiru dira jaso diren aldakiak: -ora, -oa eta -ura. Aldaki 
hauek "-ra" formarekin modelizatu dira. 
 
 
3.3.1.15. Hurbiltze adlatiboa (-o + rantz). Jaso diren erantzunak bi eredutan 
modelizatu dira:  
 
 a) -rantz: -orantza, -orantx, -orantz, -oantza, -orus, -oruntz,   -orutz, -oatz,  -

outz, -orutze eta  -orus; 
 b) -aldera: -oaldera, -oaldea, -oa eta  -ora. 
 
 Gorago aipatu den moduan, hemen ere erantzun eredu bat baino gehiago 
agertzen diren galderetan, erantzun horien artean "-rantz" moduan modelizatu 
denaren aldakiren bat agertuko balitz, aski izango litzateke era horretan 
modelizatzeko eta beste formari kasurik ez egiteko. H303 hizkeran, adibidez, bi 
erantzun hauek agertzen dira: -oaldera eta -orus. Bigarren forma hau lortu delarik, 
honen arabera modelizatu da eta beste forma ez da kontuan hartu hizkuntz 
modelizazioa egiterakoan. 
 
 
3.3.1.16. Muga adlatiboa (-o + raino). Jaso diren aldaki guztiak eredu batean 
modelizatu dira: -orarte, -orarten, oraño, -oraiño, -oragiiño,  -oraarte, -orartien,  -



 

 

 
 

orañoko, -uraño eta -orañok. 
 
 "-Raino" formarekin bi kasu morfema desberdin biltzen dira: -raino eta  -ra 
arte. Beste ezaugarri batean aztertuko da bi morfema hauen arteko desberdintasuna. 
Ezaugarri honetan, nahikoa da bi morfema hauetarik bat, behintzat, ezaguna eta 
erabilia dela jakitea. 
 
 
3.3.2. Mugagabe/mugatua oposaketa. EHHAko bost galderatako erantzunak jaso 
dira ezaugarri hau hornitzeko. Denak dira inesiko kasuak, baina deklinagaia bokal 
desberdinez amaitzen denean jasoak. 
 
3.3.2.1. "-a + tan"  kasuan bi eredutan modelizatu dira erantzunak:  
 
 a) -tan: elexatan, eleixetan, elixatan, elixetan, eleixatan, elisatan, elisetan eta 

eleisetan; 
 b) -an: eleixan, elexan eta elixan. 
 
 Goiko taula honetan azaltzen diren formei buruzko ohar batzuk: batetik 
eleixetan, elixetan, elisetan eta eleisetan "-atan" ereduarekin modelizatu dira, ustez  -
a- > -e- aldaketa ez dela mugagabe / plural gisakoa, bokal asimilazioaren bidez 
burutua baizik.  
 
 Badira, bestalde, beste hizkera batzuk forma mugagabea eta mugatua 
nahasian daudenak eta bien arteko oposaketa neutralizatu moduan agertzen dena. 
Ikus dezagun, adibidez, H102 hizkera, zeinetan ondoko formak diren ezagunak: 
elexan, etzean/etzetan, errien/erriten, itxosoan, neguen/negun. Forma mugatuak eta 
mugagabeak, biak azaltzen dira, dirudienez elkarren arteko oposaketa semantikoa 
galdurik dutelarik. Kasu hauetan bi formetarik bat mugagabea bada, mugagabe 
moduan modelizatuko da hizkera hori. 
 
 
3.3.2.2. "-e + tan" kasuan ere bi eredutan modelizatu dira datuak:  
 
 a) -tan: etzetan eta etxetan. 
 b) -an: etzien eta etzen. 
 
 Azaleko egituran -n morfema azaltzen duen kasua era honetan ulertzen 
dugu17: 
 

etze + an  >  etzéan  >  etzén 
 
  
 Bi formak elkarren ondoan agertzen direnetan "-tan" ereduarekin modelizatu 
                         
    17 EGL-k, 468. orrialdean, "kontrakzio bat gertatu delako..." gertatu dela aipatzen du. 



 

 

 
 

da eta mugagabe / mugatu oposaketa morfologikoki desberdindu egiten dela 
ulertuko da. 
 
 
3.3.2.3. "-i + tan" kasuan aurrekoetan moduan bi eredu erabili dira datuak 
modelizatzeko:  
 
 a) -tan: erriten, erritten, erritxen, erritan, errittan eta erritxan. 
 b) -an: errixen, errin18 eta errixetan. 
 
 Mugatu moduan modelizatu diren kasuetan, morfema singularra eta plurala 
agertzen dira. Bestalde forma mugagabea eta mugatua elkarren ondoan agertzen 
direnean, hizkera jakin batean mugagabe bezala modelizatuko da hizkera hori. 
 
 
3.3.2.4. "-o + tan" kasuan ere bi eredu ditugu:  
 
 a) -tan: itxosotan, itxasotan, itzasotan, itxesotan, itzesotan, etxasotan, itxosutan 

eta sulotan. 
 b) -an: itxosoan, itzasoan eta itxoson19. 
 
 Aurreko kasuetan moduan mugagabe eta mugatua agertzen badira, biak 
elkarrekin, mugagabe moduan modelizatu da hizkera hori. 
 
 
3.3.2.5. "-u + tan" kasuan ere bi eredu desberdin ditugu:  
 
 a) -tan: neguten, negotan, negutan eta burutan. 
 b) -an: neguen eta negun. 
 
 Hemen ere aurreko kasuetan moduan jokatu da hizkerak sailkatzean. 
 
 
3.3.3. Bizidun / bizigabe oposaketa. Deklinabide kasu bat baino ez da landu ezaugarri 
honi oinarrizko datuak eskaintzeko: -o + arengana. 
 
 Jaso diren erantzunak era honetan modelizatu dira: 
 
 a) -arengana: astogana, astoagana, mutikoana, mutikoagana, astoaiñe, 

astoaañe, astoaganañe, astueiñe, astoeñe, astueaiñe, mutikuegana, 
astuegana, astuana, astuegañe, astuana, astugana, astuaana eta 
astoorrengana. 

                         
    18 Ikus "-e + tan" kasuan aipatzen dena. 

    19 Ikus "-e + tan" kasuan aipatzen dena. 



 

 

 
 

 
 b) -ra: astorañe. 
 
 Azaltzen diren formak biziduntzat hartu dira, bat salbu. Egia esan, datuen 
artean bada bakanen bat benetako kasu morfema ez dena. Hauetarik bat 
astoorrengana litzateke, baina eman den modelizazioan parte har dezakeela uste da, 
azken batean erakuslearekin izanda ere bizidun atzizkia erabiltzen duelako. 
 
 Bestalde, pentsa daiteke astoaiñe, astoaañe, astueiñe, astoeñe eta antzeko 
datuak norengana kasuari dagokion atzizkia baino zerbait gehiago badutela. Hala ere 
ontzat eman dira interesatzen dena bizidun/bizigabe oposaketa delako eta forma 
horiek bizidun formatzat hartu direlako. 
 
 
3.3.4. Hurbiltze adlatiboa: -o + rantz. Deklinabide kasu honetako datuak hiru eredu 
desberdinetan modelizatu dira: 
 
 a) -rantz: -orantza, -orantx, -orantz, -oantza eta -oatz 
 b) -runtz: -orus, -oruntz, -orutz, -outz eta -orutze 
 c) -aldera: -oaldera, -oaldea, -ora, -oa eta aldera 
 
 Lehen bi eredutan sar ez daitekeen guztia "-aldera" moduan modelizatu da. 
Eredu honek bai adlatiboari dagokion morfema baliatuz burututakoak, bai beste era 
batzuetara egindakoak biltzen ditu. 
 
 Bi forma desberdin agertzen direnean, ondoko irizpidea erabiliko da: forma 
hauen artean lehen biak badira, bietan modelizatu da hizkera hori. Bietarik bat 
hirugarren aukera bada, azken hau ez da modelizatu. 
 
 Beraz, "-aldera" moduan modelizatzeko, hizkera horretan diren aukera 
bakarrak honen aldakien artean jarri direnak izango dira. 
 
 
3.3.5. Muga adlatiboan denbora eta lekuari dagokien morfemaren bereizkuntza:  -
raino / -ra arte. EHHAren galdesortatik nozio lokatiboa duen galdera jaso da. Bi 
eredutan modelizatu dira datuak: 
 
 a) -raino: -oraño, -oraiño, -orgiiño, -orañoko, -uraño eta -orañok 
 b) -ra arte: -orarte, -orarten, -oraarte eta -orartien. 
 
 Ikusten denez, badira hizkerak nozio lokatiboetarako eta tenporaletarako 
erabiltzen diren morfemen artean jatorrizkoa den oposaketa galdu dutenak. Hauek 
kasu bietan denbora kontzeptuekin erabiltzen den morfema erabiltzen dute. 
 
 Hizkera batek bi formak ezagutzen dituenean -raino moduan modelizatu da 
hizkera hori. 



 

 

 
 

 
 
3.3.6. Ergatibo plural eta singularraren arteko oposaketa. Deklinabide kasu bat 
hautatu da datuak jasotzeko: "-a + ek". Oposaketa ergatibo pluralean "-ek" egiten 
duten hizkeretan baino ez da gordetzen. Ondorioz, deklinabide kasu hau baino ez da 
hartu. Azter-eremuan jaso diren erantzun guztiak eredu batean sartzen dira: -ak (-ak, 
-ag). 
 
 
3.3.7. Soziatiboko morfemak. Bi galderatako datuekin hornitzen da ezaugarri hau. 
Era honetan bai singularrean, bai pluralean aztertzeko aukera izango da. Bai bata, bai 
bestea "-o" hizkiarekin amaitzen den hitzaren deklinabide kasua erabili da. 
 
 3.3.7.1. "-o + arekin". Bi eredu desberdin bildu dira: 
 
 a) -arekin: -uakin, -uagin, -uekin eta -uakiñ. 
 b) -agaz: -oas, -oagas, -uas, -uegas eta -uagas. 
 
 3.3.7.2. "-o + ekin". Beste bi eredu aurkitzen dira hemen ere: 
 
 a) -ekin: -uekin, -oakin, -uekiñ, -uakin, -ukin, -uegin, -uakiñ eta -uakin. 
 b) -akaz: -okas, -oakas eta -uekas. 
 
 Bai 3.3.7.1. modalitatean, bai 3.3.7.2.an morfema biak agertzen diren 
hizkeretan modelizazio bikoitza jarriko da. 
 
 
3.3.8. Destinatiboaren morfemen ezagutza. Galdera batean jaso diren datuak erabili 
dira ezaugarri hau lantzeko. Hain zuzen ere "-o" hizkiaz amaitzen den deklinagaia 
singularrean deklinaraziz.  
 
 Hona hemen erantzunen tipologia: 
 
 a) -arentzat: astoantzat, astontzat, astoentzat, astuentzat eta astuantzat. 
 b) -arentzako: astontzako, astoentzako, astoantzako, astuentzako, astuantzako, 

astuetzako, astuntzako eta astuantzago. 
 c) -arendako: astuendako, astuandago eta astuandako. 
 
 Badira hizkerak lehen eredu biak biltzen edo ezagutzen dituztenak. Hauetan 
biak hartu dira kontuan. 
 
 
3.3.9. Adlatiboaren morfemen ezagutza. EHHAko galdera batean lortutako datuak 
erabili dira ezaugarri honetarako: " -o + ra" kasua; hau da, "-o" hizkiaz amaitutakoen 
singularra. 
 



 

 

 
 

  "-ra" ereduarekin modelizatu den erantzun tipo bat baino ez da agertu: 
itxosora, sulora, itzosora, itzasora, itxasora, itzasoa, itxasura eta suloa. 
 
 
3.3.10. Mugagabeetako loturazko hizkia aztertzeko beste galdera bat hartu da 
kontuan: "bat + (r)i", hau da, "bat"en datibo mugagabea.  
 
 Jaso diren erantzunak bi eredutan modelizatu dira: 
 
 a) bati: bati 
 b) bateri: bateri eta batei. 
 
 
3.3.11. Izenordain indartuak. Galdera bat hartu da ezaugarri honetan ere. 
Modelizazio garaian bi eredutan banandu dira erantzunak: 
 
 a) neu: neu eta nau. 
 b) ni: ni. 
 
 Forma indartua eta neutroa, biak agertuko balira hizkera berean forma indartu 
moduan modelizatuko litzateke. Hau da, hizkera horrek izenordainetan forma 
indartua ezagutzen duela adierazten duen modelizazioa. 
 
 
3.3.12. Izenordain galdezkatzaileak (nor / zein). Galdera bateko datuekin hornitzen 
da ezaugarri hau. Jaso diren datuak bi eredutan modelizatu dira: 
 
 a) nor: nor 
 b) zein: seiñ, señ eta sein. 
 
 Kasu honetan bi formak agertzen badira hizkera berean, hizkera hori bi 
eredutan modelizatuko da, H109 hizkera adibidez. 
 
 
3.3.13. Galdezkatzaile pluralak (nor / nortzuk). Galdera batez landu da ezaugarri hau. 
Jasotako datuetatik bi eredu eraiki dira: 
 
 a) nor: nor eta sein. 
 b) nortzuk: nortzuk, seintzuk eta seintzuek. 
 
 Batetik, nor nahiz zein forma agertu, biak berdin modelizatu dira: "nor" 
moduan. Bestetik, pluralean ere berdintsu jokatu da nortzuk eta zeintzuk kasuekin: 
"nortzuk" moduan modelizatu dira. Kasu honetan ez da, aurrekoan moduan, nor ala 
zein erabiltzen den aztertuko, pluraleko formetarako -tzuk morfemadun forma 
erabiltzen den baino. 
 



 

 

 
 

 
3.3.14. Izenordain galdezkatzaileak (nola / zelan). Galdera bakar batez landu da 
ezaugarri hau. Erantzunak bi eredutan bildu dira: 
 
 a) nola: nola. 
 b) zelan: selan eta sela. 
 
 Hizkeraren batek bi formak erabiltzen dituenean bietan modelizatu da. Kasu 
hau gertatzen da H308 hizkerarekin sela eta nola dituelarik. 
 
 
3.3.15. Perpausa baiezkoa denean erabiltzen diren determinatzaile zehaztugabeak 
aztertzeko galdera bat jaso da EHHAko galdesortatik. Jaso diren erantzunak era 
honetan modelizatu dira: 
 
 a) norbait: norbait, norbaitt, norbaist eta norbaitx. 
 b) nonor: nonor eta nonok; 
 c) baten bat: batebat, bataranbatek, batemat, batarenbat, batanbatek, batenbat, 

batabat, batamat, batabat, batobat, batematek, batenba, bateronbat, 
batema eta edosein. 

 
 Hiru aukeratan biltzen dira kasu honi dagozkion datu linguistikoak. Hiru 
eredu horiek gauzatzerakoan argiak dira lehen biak. Hirugarrena, lehen bietan sartzen 
ez diren formak biltzeko erabili da, nahiz kasu honetan datu guztiak forma baten 
aldakiak diren, bat izan ezik (edosein). 
 
 Hizkeraren baten bi forma desberdin biltzen direnean bi modelizazio diferente 
izango ditu. Kasu hori dute besteak beste H115 eta H119 hizkerek. Hauetan baten 
bat eta norbait formak dira ezagunak. 
 
 
3.3.16. Determinatzaile zehaztugabeak ezezko perpausetan. Galdera batean jaso diren 
erantzunek hornitzen dute ezaugarri hau. Hizkuntz datuak bi eredutan modelizatu 
dira: 
 
 a) iñor: iñor. 
 b) baten bat: batebat, batemat, batarenbat, batenbat, batabat eta batamat. 
 
 Eredu bitan biltzen dira datuak. Bi ereduak ere homogeneoak ditugu: lehenak 
iñor forma biltzen du. Bigarrenak baten bat eta bere aldakiak. Eredu honetako 
formek ezaugarri amankomun bat daukate: forma guztiak perpausa baiezkoa denean 
erabiltzen direnak direla. 
 
 Hizkeraren baten bi eredutako formak ezagutzen direnean bikoiztu egin da 
3.3.16.1. eta 3.3.16.2 modalitateetan. Lehenengoan lehen eredua hartzen da aintzat 
eta bigarrenean "baten bat". 



 

 

 
 

 
 
3.3.17. Artikulu hurbilaren ezagutza galdera bateko datuekin lantzen da. Hona hemen 
agertzen diren bi ereduak: 
 
 a) ok: ok. 
 b) ak: ek. 
 
 Lehen ereduak artikulu hurbilaren ezagutza biltzen du, bigarrenak ezezagutza. 
Azter-eremuko hizkera guztiek, batek izan ezik, ezagutzen dute artikulu hurbila. 
 
 
3.3.18. Erakusleak aztertzeko galdera bati emandako erantzunak erabiltzen dira. Hain 
zuzen ere, 3. gradu singularreko erakuslean oinarritzen dira datuak. Hona hemen datu 
horietatik eraiki den hizkuntz modelizazioa: 
 
 a) a: a, ai. 
 b) aura: aura, ura. 
 
 
3.3.19. Erakusle indartuak galdera bati emondako erantzunekin lantzen dira. Datuak 
ikusi ostean, hona hemen eraiki den modelizazioa: 
 
 a) auxe: auxe eta aixe. 
 b) berau: berau, auxe berau, bereu, auxe bera, beorrek, beonek eta berori. 
 
 Berau forma bai bakarrik, bai auxe alboan duelarik azaldu izan den guztietan 
"berau" gisan modelizatu da. Aztertzen dena zera da: ia forma hau ezaguna den ala 
ez. 
 
 Lehen pertsonaz kanpoko datuak ere azaltzen dira EHHAko erantzunen 
artean, zalantzarik gabe hura lortu ezinik aritu ostean ontzat emanak. Azterketa 
honetan ere berau formaren kidetzat hartu dira. Honela egin da bera formaren 
kasuan. Azken baten ber- elementua azaltzen delako bietan. 
 
 "Auxe" eredua auxe edo aixe bakarrik agertzen direnerako (ber- formarik 
gabeentzat) utzi da. 
 
 Bi eredutako datuak agertzen direnean hizkera hori berau moduan modelizatu 
da. 
 
 
3.3.20. "Bat" izenordain denean hartzen duen forma aztertzeko galdera bateko 
datuak erabili dira. Azter-eremu osoan forma bakarra jaso da, hain zuzen ere "bat" 
moduan modelizatu dena. 
 



 

 

 
 

 
3.3.21. Zenbatzaile zehaztuak (orduak) lantzeko galdera bat erabili da. Hona hemen 
datuen modelizazioa: 
 
 a) ordubatak: ordubatak. 
 b) ordubata: ordubata. 
 
 Bi aukera dira, bata singularrean eta bestea pluralean, agertzen direnak aztertu 
den eremu linguistikoan. 
 
3.3.22. "Batzuk / zenbait" zenbatzaile zehaztugabeak galdera batean lortutako 
datuekin lantzen dira. Hona hemen jaso diren guztiak:  
 
 - batzuk: batzuk, batzuek eta batzueg. 
 
 Ikusten denez, eredu baten biltzen dira aurkitu diren datu linguistiko guztiak, 
aldakiak baino ez baitira. 
 
 
3.3.23. "Asko" zenbatzaile zehaztugabea lantzeko galdera batean jasotako datuak 
aztertu dira. 
 
 Forma bakarra azaltzen da gure azter-eremuan eta ez du aldakirik ere 
ezagutzen bildu diren formetan. "Asko" bezala modelizatu da. 
 
 
3.3.24. "Honenbeste / horrenbeste / hainbeste" zenbatzaile zehaztugabe hirukote hau 
lantzeko EHHAko hiru galderatako datuak jaso dira. 
 
 3.3.24.1. "Honenbeste"ri dagokion galderako datuen arabera bi eredu daude: 
 
 a) onenbeste: onenbeste, aonenbeste, unbeste eta onemeste. 
 b) ainbeste: orrenbeste, ainbeste, anbeste, oinbeste, orremeste eta aimeste. 
 
 Modelizaziorako desberdintasuna onenbeste forma ezagutzen den ala ez da 
aztertzen den gertakari linguistikoa. Beraz, berdintzat hartzen dira gure azterketarako 
ainbeste nahiz orrenbeste formak eta beraien aldakiak. 
 
 Eredu bitako formak agertzen direnetan, onenbeste eredua moduan 
modelizatu da. 
 
 
 3.3.24.2. "Horrenbeste"ri buruzko galderatik jaso diren datuen arabera beste 
eredu hauek lortzen dira: 
 
 a) orrenbeste: orrenbeste eta orremeste. 



 

 

 
 

 b) ainbeste: ainbeste, olanbeste eta onenbeste. 
 
 Bi aukera dira bildu diren hizkuntz datuetan agertzen direnak. Berauen 
modelizazioak ez du arazorik ekartzen. Aurreko kasuan moduan orrenbeste formaren 
ezagutza da analizatzen eta neurtzen dena oraingo honetan. 
 
 Bi eredutako formak agertzen direnean, lehen eredu moduan modelizatuko 
dira datuak. 
 
 
 3.3.24.3. "Hainbeste" formari dagokion galderan jasotako datuen modelizazioan 
bi eredu agertzen dira: 
 
 a) ainbeste: ainbeste eta oinbeste. 
 b) orrenbeste: orrenbeste, onenbeste, orremeste eta orroemeste. 
 
 Hemen ere bi aukera dira eskuartean direnak, batu diren hizkuntz datuak 
sailkatzerakoan: ainbeste eta orrenbeste. 
 
 Bi eredutako formak agertuz gero, lehen ereduari dagokion modelizazioa 
burutuko da. 
 
 
3.3.25. "Danak / guztiak" zenbatzaile orokorrak lantzeko galdera bat baino ez da, 
hain zuzen ere zenbatzaile orokorrak adjektibo funtzioa egiten dueneko galdera. 
Jasotako erantzunen modelizazioan bi eredu izan dira kontuan: 
 
 a) guzti: dustik, dustie, gustik, dustiek, gustixek, gustiak, gustixe eta gustiek. 
 b) danak: danak eta danag. 
 
 Bi eredu, aurrekoan moduan, azaltzen direnak, nahiz oraingoan aldakietan 
oparoago agertzen diren. Bi eredutako datuak daudenetan bi eredu moduan 
modelizatu dira. 
 
 
3.3.26. "Nornahi / edonor / edozein" nolakotzaileak lantzeko galdera bat hartu da. 
Jaso diren erantzunak modelizatuz zera genuke: 
 
 a) edonor: edonor eta eronor. 
 b) edozein: edosein, edosin, edoseñ, edoseiñ, eroseiñ, erosein, edosiñ, eoseiñ eta 
eroseñ. 
 
 Posible ziren hiru aukeratatik bi baino ez dira agertzen eremu honetan: edonor 
eta edozein. Nornahi forma ez da azaltzen datuetan. Bi eredutako datuak agertzen 
badira bi eredu moduan modelizatu dira. 
 



 

 

 
 

 
3.3.27. Berdintasunezko gonbaraketak (beste / modukoa / bezain / adina) lantzeko 
galdera bateko datuak hartu dira. Hona hemen datuon modelizazioan sortu diren 
ereduak: 
 
 a) beste(ko): beste eta besteko. 
 b) modukoa: modukoa, neurelakoa, moduko eta lako. 
 c) adina: lain, añe eta gaña. 
 d) bezain: baisin, besiñ, bexiñ eta besin. 
  
 Lau aukeratan sailkatu dira bildu diren hizkuntz datu guztiak. Eta hauetarik bi 
edo forma gehiago elkarrekin batera agertzen direnean hizkera batean, forma guztien 
arabera egingo da modelizazioa. 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
3.4. Aditz morfologia 
 
 2. kapituluan, aditz morfologiari buruzko makrosistema eraiki denean, 
aukeratu diren ezaugarriak ikerketa honetarako jaso diren datuekin hornitu egin behar 
dira lehenik. 
 
 Datu horien hizkuntz modelizazioa jasango dute jarraian, ikerketa hau 
bururatzeko beharrezko den egoerara bideratzeko asmoz. 
 
 Zeregin honetan, jadanik aukeratu diren ezaugarrien hurrenkera jarraituko 
dugu, bata bestearen ostean aztertuz. 
 
 
3.4.1. [+indikatibo], hau da, aditz nagusiak aspektu marka duenerako aditz 
laguntzailearen sustraiak zeintzuk diren aztertzen dira ezaugarri honetan. 
 
 Galdera bat erabili da oinarrizko datuak lortzeko: dio forma standardizatuaz 
ezagutzen dena, hain zuzen ere. Hona hemen datuak eta aukeratu diren ereduak: 
 
 a) deutzo: dotzo, dótzo, ótzo, tzo, dotzó, tzó, deutzó, deutzo, ótxek, dotzá, otza, 

dótza, déutzo, utze, dáutze, tza, utzo, eutzá. 
 b) jao: xau, jáo. 
 c) dio: dio, dió. 
 
 
3.4.2. [-indikatibo]-ko aditz laguntzailearen erroa. Aspektu-marka gabeko aditz 
formetan eta euskalkietan zehar aditz laguntzailearen sustraian agertzen diren hiru 
aditz erroen arabera sailkatu da ezaugarri hau: "*ezan", "egin" eta "*iro(n)". 
 
 Galdera baten erantzunak izango dira eskuartean ezaugarri hau eraikitzeko, 
euskara standardean diezaion adizkia duena. Hona hemen ereduak: 
 
 a) daion: dáyon,dión, deixon, díon, diótzon, deixon, deióla, daióla, díxon, 

deixelá, déixolá, déyon, dótzen, deixón, déitzon, daxolá, daisela, 
deixóla, datxin, dáixon, daixén, dáizon, deixóla, dixala, dexuelá, 
deitzéla, daitzan, deitzán, daitzén, deutzéla, deutziéla, ditzéla. 

 
 Aukera edo erantzun guztiak forma bakarrean modelizatu dira, denak erro 
berekotzat jo dira eta. 
 
 
3.4.3. Aditzaren aspektua. Aditz konposatuetan, eta aditz ekintza [-indikatiboa] 
denean, aspektuari dagokion oposaketa ezaguna den ala ez aztertzen da ezaugarri 



 
 

 

 

honetan. 
 
 Ezaugarri hau lantzeko hizkera bakoitza galdera batez ordezkatu da eta haren 
erantzunak sailkatu dira. EHHAko galdesortan ez da afera honi buruzko galdera 
zuzenik, baina adibide asko dira galdera desberdinetako erantzunen artean. 
Hiruzpalau galderatako erantzunen artean aukeratu dira behar-beharrezko 
erantzunak. 
 
 Eredu batean biltzen dira datu guztiak: ekarri (ekarri, erosi, ikusi, lagundu, 
sikatu, pagau). 
 
 
3.4.4. Ari izan egituraren ezagutza. Forma trinkorik ez duten aditzetan, ari izan 
formarekin burututako egitura perifrastikorik ezagutzen duten ala ez aztertzen da 
kasu honetan. 
 
 Bi galderatan aztertzen da kasu hau EHHAn. Lehena mugimendua adierazten 
duten ideiekin (ibili, ihardun) eta bigarrenean ideia estatikoa adierazten dutenekin 
(egon, eragon, eutsi). Bi galdera hauetako erantzunak izango dira kontuan ezaugarri 
hau lantze orduan. Hona ereduak: 
 
 a) dago: dabiltzés, dabiltzes, dabitz, dábil, dabíltzes, dabis, dábis, daus, dabis, 

dabíx, tabis, dagos, dábix, dáos, dabaíxek dagós, das, dábitz, dáre 
dabíltz, diardu, dáure, dáude, dau, dáu, dáo, dagó dáo, diárdu, daú, 
dao, dábill, dagó, da, jak. 

 b) ari da: ai día, ai dia. 
 
 
3.4.5. [+gero] aspektuaren marka. [+gero] etorkizuneko aspektua adierazteko 
erabiltzen den morfemaren distribuzio diatopikoan oinarritzen da ezaugarri hau. 
 
 EHHAk galdera batean jasotzen du aspektuari buruzko informazioa. Galdera 
honi emandako erantzunez hornitu da ezaugarri hau. Bi aukera azaltzen dira 
euskararen eremuan: -ko eta -en. Baina azter-eremuan hauetarik lehena baino ez da 
ezagutzen. Datu guztiak "-ko" moduan modelizatu dira. 
 
 
3.4.6. (-ke) ezaugarri edo marka modalaren ezagutza. Erroa edun eta izan edo 
antzekoekin modua [+ahal] delarik eta aspektua [+burutu, -gero] -ke morfema 
modala erabiltzean datza ezaugarri hau. Bi itaunetako datuak jaso dira eta ondorenez 
bi modalitatetan aztertu da ezaugarri hau: 
 
 3.4.6.1. 
 a) joango da: erantzun guztiak 
  b) dateke: Ø 
 
 3.4.6.2.  



 

 

 
 

 a) eukiko dau: erantzun guztiak 
 b) duke: Ø 
 
 Kasu bietan forma bakarra da ezaguna ikerketa honen esparruan. 
 
 
3.4.7. Aldiaren 3. pertsonaren marka. Aditzaren aldia [+iragan] delarik 3. pertsonaren 
marka "z-" ezagutzean edo ez ezagutzean oinarritzen da ezaugarri hau. 
 
 EHHAk dituen datuetatik bi galdera aukeratu dira eta euretan biltzen da 
ezaugarri honi buruzko datuteria. Ondorioz, modalitate bitan aztertzen da: 
 
 3.4.7.1. Singularrean: 
 
 a) eban: euken, edúte un, eun, un, euen, euén, ouen, éuen, auén, oan, oán, óan, 

ebán, éban, eban, eben, en, eben. 
 b) zuen: seuen, sauén, zéban, sabán, zabán, sóan, sában, súan, suan. 
 
 3.4.7.2. Pluralean: 
 
 a) eben: euden, euren, eurén, eurin, éurien, eurien, eudien, derén éuden, eudíen, 

áurien, eurién, eurén, ouren, éuen, eubien, ben, eurien, ébien, eben, 
ebén, ében, éuen. 

 b) zuten: saubién, zében, seben, zeben, sében, sében. 
 
 
3.4.8. Aldiaren "-n" markaren ezagutza. Aldia [+iragan] delarik  "-n" morfemaren 
ezagutza aztertzen da ezaugarri honetan. 
 
 Bi galdera aukeratu dira hautagai izan diren guztietarik eta modalitate bitan 
aztertzen da: 
 
 3.4.8.1. (etorri): 
 
 a) (z)etorren: etórrisan, etórsan, etorsen, etorrísan, etorrísen, etórrén, etorrén, 

etorsén, etorrán, etósan, etorren, etórren, etorsan, setórren, 
zetorren, satórrén, satóren, satorrén. 

  
 3.4.8.2 (ibili): 
 
 a) (z)ebilen: ebillen, ibílsan, ibílsen, ibilisén, ibíllen, ebílen, ibilsen, ibilí sen, 

ebíllen, ibílsan, zebillén,sebíllen, sabíllen, sabillén. 
 
 Bietan ere "-n" morfemadun formak dira ezagutzen direnak. 
 
 



 

 

 
 

3.4.9. Pertsona markak: izen sintagma nor-en pertsona markak. Aditza [+orain] 
denean nor sintagmaren pertsona marken egitura desberdinen ezagutzaren arabera 
kodatu dira hizkerak. 
 
 Hona hemen eskuartean diren sistema desberdinak20: a) n-, h-, d-, g-, z-, z-...-
te, d-; b) n-, Ø, d-, g-, z-, z-...-te, d-; eta c) n-, Ø, d-, g-, z-, z-...-e, d-. 
 
 Forma aniztasuna azaltzen duten pertsonak 2 eta 6.a dira. Hauetarik lehenean 
agertu ala ez agertu aukerak dira bakarrak. Seigarren pertsonari dagokionez ere bi 
aukera ditugu: batetik z-...-e (eta bere aldakiak)  eta bestetik z-...-te.  
 
 Ereduak hauek dira: 
 
 a) zaree: sare, saríe, sárixe, sarié, sarei, saria, sárie, sáre, saie, sáie, sára, sai eta 

sái; 
 b) zarete: sate, zeáte eta seáte. 
 
 
3.4.10. Pertsona markak: nork sintagmaren 3. pertsona plurala. Nork izen sintagma 
"haiek" delarik aditzean agertzen den markaren arabera kodatu dira hizkerak. 
 
 Jaso diren erantzun guztiak "-e" formadunak dira. Eredu bakarra ezagutzen 
da ikerketaren eremuan. 
 
 
3.4.11. Nork pertsona marka (nor-nork: zuek). Nork sintagmaren zuek pertsonarako 
erabiltzen den morfemaren arabera kodatu da ezaugarri hau. 
 
 Jasotako erantzunek "-zue" morfema erabiltzen dute. Ez dago "-zute" egiten 
duen hizkerarik. Eredu bakarrean batzean dira erantzun guztiak: "-zue". 
 
 
3.4.12. Nor plurala aditz trinkoetan. Nor erako aditz trinkoetan 3. pertsonaren plurala 
egiteko erabiltzen den morfemaren arabera sailkatu da ezaugarri hau. Bi aukera 
badira behintzat: -z forma eta -tza. 
 
 Itaun bitako erantzunekin landu da ezaugarria: ekarri eta eroan aditzekin. 
Ereduak hauek: 
 
 3.4.12.1. Ez da erabiltzen plural morfemarik: dakar, dákar, darue, daroe, daroie, 

daróie, daraie, doiá eta daróia 
 
 3.4.12.2. -z: dakás, dakas, dákas, dakárres, dákatz, dakáz, darós, daros, dáros, 
                         
    20 "Hi" pertsonan "h-"rik erabiltzen ez den hizkeretan "g-" edota "y-" ere ager daiteke. 
Hala ere hemen "Ø" bezala modelizatu da. 



 

 

 
 

doróas, dároas, daroás, daroés, daróas, darues, darués, dáruas, 
darus, darúes, dároiés, daróies, daróias, daróyes, darus, daróias, 
darámás eta damás 

 
 3.4.12.3. -z-: daská eta daskár. 
 
 
3.4.13. Nor plurala (nork-nor). Nork-nor sintagmadun aditza delarik nor 3. 
pertsonaren plurala egiteko ezagutzen diren morfema ezberdinak hartu dira kontuan 
ezaugarri honetan. Aukerak hauek dira: -it- eta -z. 
 
 Galdera bat hautatu da ezaugarri hau lantzeko. Erantzunen modelizazioa 
ondokoa da: 
 
 a) dauz: daus, déus eta dau. 
 b) ditu: dítu, deitu, dittú, ditú, dáitu, deittu, ittu, ittú, díttu, dittu, ditxu eta dítxu. 
 c) dituz: daitus, deitus, dittus, ditxus, déitus, ttus, txús, dítxus, itxus eta dítus. 
 
 
3.4.14. Nork-nor erako aditz trinkoetan pluralgilearen tokia. Nork-nor edo bi izen 
sintagmatako aditz trinkoetan pluraleko morfemaren (z) kokagunea dugu aztergai 
ezaugarri honetan. 
 
 EHHAko galdetegiko galdera baten erantzunak izango dira eskuartean. 
Erantzunak hiru multzotan banandu dira: 
 
 a) dauka: dauko, dáuko, dakó eta dako. 
 b) daukaz: dekós, dékos,deukes, dekes, dekos, deukós, dáukes, déukes, daukós, 

ditús, dakós, déukos, dokos, dáukos, daukés, dakas, daukas eta dáukas. 
 c) dauzka: dáuzka eta daská. 
 
 
3.4.15. Nor plurala (nor-nori). Nor-nori erako adizkietan pluralgileak hartzen duen 
izaera aztertzen da ezaugarri honetan. Bi pluralgile mota daude: -z adizkiaren 
amaieran agertzen dena eta -zki- adizkiaren erdi-erdian azaltzen dena. 
 
 Galdera bakar batez landuko da ezaugarri hau ere. Erantzunen artean bi 
aukera baino ez:  
 
 a) jako: xako, akó, jako, xakó, jakok eta jakó. 
 b) jakoz: dakos, yakos, yákos, dakós, yakós, dxakós, xakos, xakós, xákos, jákos, 

gakos, akós, jakos, jákos, jakós, sákos eta sakós. 
     
  
3.4.16. Nor plurala (nor-nork-nori). Hiru izen sintagmadun aditz laguntzaileetako 
pluralgilearen izaera desberdinak aztertzen dira ezaugarri honetan. Hemen ere bi 



 

 

 
 

morfema desberdinekin egiten da topo: -z adizkiaren amaieran azaltzen dena eta  -zki- 
barnealdean. 
 
 Galdera batez landuko da ezaugarri hau. Erantzunak hiru taldetan banatu ahal 
dira:  
 
 a) deutso: tzo, dotzo, utzo, xau eta jáo. 
 b) deutsoz: dotzos, dótzos, dótzes, tzos, dotzes, dotzós, ótzes, dios, tzós, ótzos, 

deutzos, tzes, dotzás, ótzas, dótzas, dautzós, déutzos, dautzés, tzas eta 
eutzás. 

 c) dizkio: diskó. 
 
 
3.4.17. Baldin ba- protesiaren ezagutza. Aldia [-orain,-iragan] delarik baldin ba- 
protesia erabiltzen da hizkera desberdinetan. Gertakari hau aztertzen da ezaugarri 
honetan. 
 
 Beharrezko datuak EHHAko galdetegitik baldintzazko galderetan jasotako 
erantzunak dira. Hiru galderatatik jaso dira. Erantzunetan protesi hori azaltzen den 
ala ez baino ez da kontuan hartu. 
 
 a) ba-: ba- 
 b) baldin ba-: baldin ba- 
 
 
3.4.18. Alokutiboaren erabilera: hika. Ezaugarri honetan hika-ren ezagutza da 
aztertzen dena.  
 
 Datuak jasotzeko EHHAn gai honek daukan galdesorta luzetik itaun bat 
hautatu da. Erantzunak eredu bitan modelizatu dira: 
 
 a) Ø: erantzunik ez dagoenean 
 b) duk: dok, ok, dók, dék. 
 
 
3.4.19. Alokutiboaren erabilera: zuka. Aztertzen den esparruan ez da ezaguna 
alokutibo era hau. Ondorioz, ezaugarri hau ez da aztertuko. Beti "0" kodea izango 
da. 
 
 
3.4.20. Alokutiboaren erabilera: xuka. Aztertzen den esparruan ez da ezaguna 
alokutibo era hau. Ondorioz, ezaugarri hau ez da aztertuko eta kode bakarra izango 
du: "0" eta beti bera. 
 
 
3.4.21. Nor-nori aditz motatako laguntzailearen lehen elementu kontsonantikoaren 



 

 

 
 

izaera. Elementu kontsonantiko desberdin hauen arabera eraiki da ezaugarri hau eta 
beronen kodaketa. Galdera batekin landu da ezaugarria. Ikus ditzagun erantzunetan 
azaltzen diren datuak:  
 
 a) dat: dat, dást eta dxast. 
 b) yat: yata, yat, yatá eta yast. 
 c) xat: xat, xata, xáta eta xate. 
 d) jat: jatá, játa, játe eta jat. 
 e) zait: sáit, sat eta sát. 
 f) gasta: gasta. 
 
 
3.4.22. Loturazko bokala aditzetan. Aldia [+iragan] denean dagokion marka eta 
aditz-erroaren artean ezartzen den bokalaren arabera gauzatzen da ezaugarri hau. 
 
 EHHAk bildutakoa galdera batekin landu da. Erantzunak bi eratakoak daude: 
sen eta san. 
 
 a) zan: san. 
 b) zen: sen. 
 
 
3.4.23. -tz- elementua gu-zu-zuek pertsonekin. Nor sintagma bakarrekoa denean eta 
[+iragan] adizkietan, ni-hi pertsonei dagozkien formetatik abiatuz, hizkera batzuk 
pluraleko formetan ere pertsona hauek ezagutzen duten -tz- elementua hartzen dute. 
 
 Galdera bakar batekin landu da ezaugarri hau. Erantzunak honako multzoetan 
sailka daitezke:  
 
 a) ginen: giñen, gínen, ginean, giñén, giñién, giñíen, giñien, gíñean, giñén, 

gíñan, giñan eta giñán; 
 b) gintzezan: gintzen, gintzesan, gintzésan, gitzesan, geintzén, geíntzen gíntzesan, 

gintzén, gintzesán, geintzésan gitxesan eta gíntzen; 
 c) garien: garíen. 
 
 Hiru eredu dira aurkitu direnak erantzunen artean: -tz- elementu gabea, 
elementu hori ezagutzen dutenak eta [+orain]eko forma duen eredua. 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
3.5. Sintaxia 
 
 Aurreko kapituluetan azaldu da nola aukeratu diren sintaxia lantzeko 
beharrezko genituen irizpideak. Irizpide horiek lantzeko erabiliko diren hizkuntz 
datuak zeintzuk izango diren zehaztuko da ondoren. 
 
 Datu hauek modelizazio bat josango dute, beste parametroetan egin den 
antzera. 
 
 Hizkuntz datuen modelizazio hau ezaugarriz ezaugarri egingo da, galdera 
bakoitzari dagozkion erantzun guztiak hartuta eta berauek bakarrik gainera. Euskal 
Hizkuntz Atlasean jaso diren erantzun guztiak bere testuinguruarekin bildu dira. 
Ikerketa honetarako galdera bakoitzean interesatzen dena esaldiko beste elementu 
batzuez horniturik agertzen da. Lan honetan testuinguru guzti horiek ez dira jasoko, 
ez dira azalduko. Ezaugarriari dagokion zatia edo elementua baino ez da kontuan 
izango. Era horretan dot, deu, ddot eta abarrez mintzatuko gara lehen ezaugarrian, 
adizki horien ondoan doan edo doakeen aditz nagusiari kasurik egin gabe. Erantzun 
osoa denean interesatzen dena, orduan bai, eta orduan bakarrik, azalduko da oso-
osorik. Honelakoak dira 15. ezaugarria osotzen duten datuak: joan zoaz ala etorri 
zatoz eta bere kideak, adibidez. 
 
 
3.5.1. Aditzaren komunztadura. Bi galderatako erantzunak aukeratu dira ezaugarri 
hau lantzeko: lehena "asko" determinatzailearekin burututako esaldia biltzen duena 
eta bigarrena "bost" zenbatzailearekin egindakoa. 
 
3.5.1.1. Asko + aditza. Egitura hau erabiliz bi erantzun mota jaso da, adizki singularra 
eta plurala: 
 
 a) dot: dot, deu, ddot, intzat, dekó, ddotzut, eitzut eta det. 
 b) ditut: ditu, doas, dodas, ddodas, tekos, yoasat, dotes, ddotes, deukos, ddoas, 

ttut, dittut, ddaus, dditut, ittut, dittut eta ditxut. 
 
 Ikusten denez, adizkia singularrean ala pluralean den aztertzen da eta honen 
arabera sailkatzen dira hizkerak. Horregatik ez da kasurik egiten "ni" edo "hura" 
mailakoa den adizkia, edota nor-nork edo zer-nori-nork erakoa. Gure sailkapenerako 
 beharrezko ez diren ñabardurak dira. 
 
 
3.5.1.2. Zenbatzailea + aditza. Datuen modelizazioa honela egin da: 
 
 a) dot: deu. 
 b) ditut: ditus, ditu, deitu, yosak, itu, ittus, txus, daus, dittu, deus, doas, ditus, ittu, 



 
 

 

 

dittus, txus, dodas, ttu, xosak eta ditxu. 
 
 Hemen ere ez dira sailkapena egiterakoan pertsona desberdinak kontuan 
hartuko. "Ni" pertsonako adizkia jarri da eredu gisa 1.1. kasuan ere bera aukeratu 
delako, nahiz eta EHHAk bildu datuetan "hura" izan nagusi.  
 
 Gorago esan den bezala, hemengoan ere ez da kontuan hartuko aditz diatesia: 
berdintsu da bi izen sintagma nahiz hiruko adizkia azaltzea. 
 
 
3.5.2. Nominalizazioa. Nominalizazioa gauzatzean, aditzak hartzen duen morfema 
aztertzeko EHHAk ez du galdera berezirik. Hizkera desberdinetan azaltzen diren 
aukerak aztertzeko hiru galderatako erantzunak landu dira. Galdera hauetan ezagutu 
aditzarekin azaldutako perpausak jorratu dira. Hiru hizkeratan ez da agertzen aditz 
hau eta bere lekua betetzeko etorri (H119 eta H305) eta pentzatu (H303) hartu dira. 
 
 Erantzunak honako talde hauetan bil daitezke: 
 
 a) -tuten: esaututen eta esetuten; 
 b) -ten: esauten. 
 c) -tzen: esagutzen, esetzen, esautzen, ezeutzen, etortzen, pentzatzen eta ezautzen. 
 d) -ketan: esauketan, esétan eta pentzetan. 
 
 
3.5.3. Nominalizazioa-2. EHHAko galdera batekin landu da ezaugarri hau. Bi eredu 
ezagutzen badira ere era honetako nominalizazioaren modelizazioa burutzeko, bi 
eredutatik bat baino ez da gauzatzen azter-eremuan. Eskuartean diren datu guztiak "-
t(z)en" gisa modelizatu  dira (yosten, josten, yositen, xosten, dxosten eta konpontzen). 
 
 
3.5.4. Nominalizazioa-3. Mogimendua adierazten duten ekintzetan nominalizaturik 
azaltzen diren aditzek zein deklinabide kasu hartzen duten aztertzen da ezaugarri 
honetan (joan + erostera). Hartzen duten morfemari dagokion sailkapena honakoa da: 
 
 a) -t(z)en: erosten, ereitten, artzien, ereiten eta ereitxen. 
 b) -t(z)era: erostera, erostea, eostea eta ereitera. 
 
 Bi eredutan biltzen dira eskuratu diren datu guztiak: batetik, inesiboan 
agertzen direnak eta bestetik, adlatiboa erabiliz burutzen direnak. 
 
 
3.5.5. Aditz izenaren izenlaguna. Bi aukera ematen ditu euskarak aditz izenaren 
izenlaguna gauzatzeko: jabego genitiboaren morfema hartu edo absolutiboan azaldu. 
Bi aukera hauek honela modelizatu dira: 
 
 a) -aren + (aditza)-t(z)en/-t(z)era 
 b) -a + (aditza)-t(z)en/-t(z)era 



 

 

 
 

 
 Azter-eremuko inkesterrietan zehar jaso diren datu guztiak b) kasuan sartzen 
dira. 
 
 
3.5.6. Ezezko perpausaren egitura. Itaun batekin landu da ezaugarri hau. Hona 
hemen ereduak: 
 
 a) "Ez du erosi ogirik" perpausa dugu lehen eredua. Perpausa hau ondoko 
elementuez dago osotua: ez + laguntz. + ad. nagusia + os. zuz.-rik. Hizkuntz eredu 
honetan ondoko datuak bildu dira: estau erosi ogirik, estot erosi ogirik, esteu erosi 
ogirik, estot erosi ogirik, estot erosi ogik, estot erosi ogiik, onek estau erosi ogirik, 
estau erosi ogik eta estu erosi ogirik. 
 
 b) "Ez du erosi ogia" da bigarren eredua. Perpausa honek ondoko egitura 
gordetzen du: ez + laguntz. + ad. nagusia + os. zuz.-Ø. Egitura hau duten datuak 
ditugu hemen: estot erosi ogie, etxok erosi ogia, estau erosi ogie eta estau erosi 
ogixa. 
 
 c) "Ez du ogirik erosi" perpausa da hirugarren eredua. Ondoko egitura 
gordetzen du: ez + laguntz. + os. zuz.-rik + ad. nagusia. Hona hemen egitura honi 
dagozkion datuak: estot ogirik erosi, esteu ogirik erosi eta estau ogirik erosi. 
 
 d) "Ogirik ez du erosi" perpausa mota da laugarren eredua. Hona hemen 
berari dagokion egitura: os. zuz.-rik + ez + laguntz. + ad. nagusia. Eta eredu honi 
dagozkion datuak dira ondoren agertzen direnak: ogirik esteu erosi, ogirik estau 
erosi orrek eta ogiitx estau erosi. 
 
 Ondorioz, lau multzo desberdinetan modelizatu dira eskuarteko hizkuntz 
datuak. 
 
 Datuen modelizaziorako orduan, osagarri zuzena -rik atzizkiaz agertzen den 
eredua eta absolutiboan agertzen duena ezagutzen dituen hizkerak, -rik atzizkidun 
eredukotzat hartu dira. Kasu honetan kokatzen da "H110" hizkera. Hizkera honetan 
bi erantzun agertzen dira: lehenak osagarri zuzena -rik atzizkiarekin egiten du eta 
bigarrenak absolutiboan. Hala ere, hizkera hau -rik atzizkiarekin egiten dutenen 
artean kokatu da eta eurak moduan modelizatu. Ez da kontuan hartuko absolutibo 
perpausa.  
 
 Hau da, ezaugarri honetan, batetik, perpausaren egitura bada aztertzen dena 
eta honen araberako modelizazioa egiten bada, bestetik, -(r)ik atzizkiaren ezagutzan 
ere oinarritzen da. Behin agertzen diren eredu desberdinetan atzizki hori agertzen 
bada, aski da ezagutzen dela esateko eta horrela modelizatzeko. 
 
 
3.5.7. Errestrikzioa. EHHAko galdera batekin landu da ezaugarri hau. Hona hemen 



 

 

 
 

ereduak: 
 
 a) baino: baño. 
 b) baizen: baixen. 
 c) bakarrik: bakarrik, bakar bakarrik, bakarri eta bakarrig. 
 d) besterik: besterik ez, beste klaserik, besteik ez, besterik eta besteikan. 
 
 Lau eredutan biltzen dira ikusi den bezalaxe datuak. 
 
 
3.5.8. Galderazko perpaus lokabeak. Hona hemen eredu desberdinak: 
 
a) "Egin du?" da lehen eredua. Hau da, batere partikula barik egiten diren galderazko 
perpausak. Hona hemen eredu honi dagozkion datuak: indau?, indeu?, einddau?, ein 
deitu?, egin dau?, inddau?, eiñddeu?, einttu?, injau?, etor da?,  intu?, eindeus?, 
iñddau?, iñxosak? iñddau?, eitxus?, injituk?, injuk?, etorridok?, in jok? eta etorri 
da? 
 
b) "Egin al du? "ereduak galderazko perpausak al partikularekin egiten direnak 
biltzen ditu: eñaldeu? eta iñaldu? 
 
 Euskarak eskaintzen dituen hiru aukeratatik bi eredutako datuak lortu dira: 
batere partikularik gabe eraikitzen direnak eta al partikula baliatuz egiten direnak, 
hain zuzen ere. 
 
 
3.5.9. Nor motako aditza + behar. EHHAk galdera batez lantzen du egitura hau. 
Hona hemen hautatu diren ereduak: 
 
 a) dozu: yoninberkosu, joan inbearkosu, yonbeakosu, yoan bearkosu, 

yoninberkosu, yon bearkosu, joan beakosu, joan in bearkosu, joan 
beakosu, joan inbekosu, joan in biakosu, joan in biesu, joan ein beakosu, 
joan in bikosu, juen inbikosu, yoan bikosu, juen bikosu, yuen in biekosu, 
yuen inbikok, joan in biko su, junbiko su, jun einbiko su, jun enbekosu, 
jun einbikosu, jun inbikok, joan bikosu, juen in biakok, fan inbeako ok, 
fan inbiko su, jun in biekopa, jun ein biako esu, jun inbier desu eta jun 
inbierko su. 

 
 b) zara: joan beako sara eta juen inbeko sa. 
 
 Bi eredutan biltzen dira datu guztiak. Modelizaziorako "dozu" (nor-nork 
erako adizkiak erabiltzen direnerako) eta "zara" (nor erakoak erabiltzen direnerako) 
formak hautatu dira. 
 
 
3.5.10. Nor motako aditza + nahi. Itaun bat da erabili dena egitura hau garatzeko. 



 

 

 
 

Ereduak hauek dira: 
 
 a) dozu: yon gurekosu, yoan gurekosu, ingurekosu, gurekosu, gure saunke, joan 

gurokosu, gukusu, guresu, gure isangosu, nai isango dosu, gureisingok, 
naiko su, gureko dosu, naikosu, gurokok, naiko ok, gurekok, naikok, 
naiko esu, junaiko desu eta jun naiko desu; 

 
 b) zara: guroko sara. 
 
 Bi eredutan biltzen dira hizkuntz datuak. Eredu batek, hala ere, hizkera bateko 
emaitza bakarra gordetzen du, nor erako adizkia behin baino ez baita agertzen. 
 
 
3.5.11. Nor motako aditza + ahal/ezin. Ezaugarri honek bi zati ditu: lehena ahal 
partikulari dagokiona, ezin partikulari dagokiona bestea. Ikus ditzagun banan-banan: 
 
3.5.11.1. Nor motako aditza + ahal. Aukera edun aditza edo izan erabiltzean datza. 
Hona hemen jaso diren datuak ereduetan jarriak: 
 
 a) dozu: yoan al baasu, yoan al dosu, joan al dosu, etorri al dosu, joan al 

seinke, dzun leisu, juan al ixingosu, juen al dosu, yuen al dosu, joa 
seinke, juen seiñke, jun eike, joan seinkes, joan seinke, jun seinkes, duian 
seikes, xun seinke, jun seinke, fan eike, joan eike, fan seike, al izengok, 
jun tzaike, jun sainke eta jun leikesu. 

 
  b) zara: yon sistike, yoan sintikes, yoan al seintikes, yoan algo sara, yoan 

sintikes, yon sintikes, yon sintxikes, yoan sintzikes, yoan alko sara, yoan 
seintikite, joan saitekes, joan al sara, egon al sara, egon al seintikes, 
yoan sintxikes, joan seinttike, yoan seintikes, joa sintikes, joan seinttekes, 
juen seintikes, juen siñekes, yuen al sara, joan seittikes, jun seiñekes, yun 
siñies, juen al sara eta jun siñeikes. 

 
 Bi aukerak, aditz iragankor eta iragangaitzarekin burutuak, azaltzen dira 
modelizazio honetan. Lehena "dozu" moduan eta bigarrena "zara" moduan 
modelizatu direnak. 
 
 
3.5.11.2. Nor motako aditza + ezin: galdera bateko datuak modelizatu dira oraingo 
honetan ere: 
 
 a) dozu: esiñ ddosu, esin dosu, esi seinke, esinsu, exiñ dosu, esin dosu yuen, esin 

seinkes, esin seinke, esin dosu juen, esingo dosu dxuan, esingosu juen, 
esingosu jun, esin isengokok fan, esiseinke jun, esin eike, esineike fan, 
eziike jun, ezin tzainke jun, esin saike jun, esingo esu jun eta esin seiñkes 
yoan. 

 



 

 

 
 

 b) zara: esin sara yoan, esin sara joan, esingo sara yoan, esin sintikes yoan, esin 
yongo sara, esingo sara, ixin seintikes, esingo sar, esin sra, esin yoan 
sintxikes, esin seintikes, esin seinttikes, esin siñikes, esin sa, esin eittikes, 
ixingo sara, esin seiñes, esin siñes, esingo saa juen, esin sara juen eta 
esinais jun. 

 
 Hizkuntz datu guztiak bi eredutan biltzen dira: ereduok "dozu" eta "zara" 
moduan modelizatu dira, aurrerago egin den eran. "Dozu" ereduan sartu dira baita 
ahalerazko adizkiak ere, hala nola esin eike eta antzekoak. Ezaugarri honetan bi izen 
sintagmatako adizkia edo bakarrekoa erabiltzen den jakin gura izan da. Zentzu 
honetan berdintzat jo dira dot eta eike edo zeinke. 
 
 
3.5.12. Datibo falta aditzean. Hiru izen sintagmak hartzen dutenean parte, badira 
hizkera batzuk, zeinetan aditz laguntzaileak nori sintagmari dagokion morfema ez 
duen hartzen. 
 
 Galdera batez landu da ezaugarri hau. Itaun honen erantzunen artean aukera 
bakarra azaltzen da: deutzat (esanotzet, esan dotzet, esan tzet, emontzut, esantzat, 
esan dotzat, esaotzet, emontzat, esan tzot, esan dotzat, otzat, esaotzat, deutzet, 
dotzat, dautzet, eutzat, xat, xaot, otzat eta diot). 
 
 Datu guztiak eredu batekoak dira. 
 
 
3.5.13. Galdegaia: izena. Erantzun guztiak era berekoak dira eta denetan erantzun 
tipo bera agertzen da. Erantzun eredu hau "nire anaiak" moduan modelizatu da.  
 
 
3.5.14. Galdegaia: aditz perifrastikoa. Jaso diren datuak honela modelizatu dira: 
 
a) "jan egin dau" eredua da lehenengo atzertzen dena. Eredu honek ondoko 

elementuak biltzen ditu: aditz nagusia + egin + laguntzailea. Hau da egin aditza 
tartekatzen da aditz nagusi eta laguntzailearen artean. Hona hemen eredu honi 
dagozkion datuak: yanindau, janindeu, yan ein dau, yan in ddau, yanegiñ ddeu, 
yan ein deu, xan eiñ ddot, etorri in de, etorrindde, jan egin dau, janiñddau, yan 
inddau, etorrinde, jan iñddot, xaneindeu, xanegindot, janeiñddau, janeinddau, 
janein dau, janindot, dxaniñddau, janindau, janeiñddau, janeiñddau, 
janeiñdiot, janeiñ ddot, jan in deu eta jan in du. 

 
b) "jan dau" ereduak, aldiz, ez du elementu horren ezagutzarik: "aditz nagusia + 

laguntzailea" dira agertzen diren elementu bakarrak: yandau, etor da, xandau, 
yan du, xandeu, yan deu, yan dot, etorri de, jan deu, jan dot eta etorri da. 

 
 Bi eredu desberdinetan sailkatu dira datuak: lehena, galdegaiak aditza 
perifrastiko edo konposatua denean eskatzen duen egitura erabiltzen duena. Hau da, 



 

 

 
 

egin aditza tartekatzen duena aditz nagusi eta laguntzailearen artean. Eredu hau 
"aditz nagusia + egin + laguntzailea" moduan modelizatu da. 
 
 Bigarrenak, egitura horren ordez perpausa "neutroetan" erabiltzen den egitura 
erabiltzen du. Eredu hau "aditz nagusia + laguntzailea" gisan modelizatu da. 
 
 
3.5.15. Galdegaia: aditz trinkoa. Galdera batetik jaso diren datuak honela modelizatu 
dira: 
 
a) "Bazatoz ala bazoaz" eredua da lehenbizikoa. Eredu honetan ondoko egitura 

azaltzen da: "aditz konjugatua + aditz konjugatua" eta bi osagaiak ala 
lokailuarekin elkarturik agertzen dira. Hona hemen bildu diren datuak: 
basatos ala martxetaosu, basatos ala basos, soas ala satos, satos edo soies, 
basatos ala basoas, satos ala basues, basatos ala soies, basatos edo 
juenbiosu, satos ala soies, basatos ala etzatos, basoas ala ona satos, basoes 
ala geratzen sa, basatos ala basoyes, basatos edo basus, baator ala 
joaninbiok, baator ala baoia, basatos ala basuas, baator eo esator eta etorri 
ero jun. 

 
b) "Bazatoz ala joan zoaz" moduan modelizatu da bigarren eredua. Eredu honek 

lehen aditza era konjugatuan agertzen du eta bigarrena bikoitza da: lehenik 
aditz partizipioa agertzen da eta segidan forma jokatua. Beraz, "konjugatua + 
ala + (partizipio + konjugatua)" genuke egitura osoa. Hona hemen forma edo 
egitura honi dagozkion datuak: basatos ala yonsoas, satos ala joan soas, 
basatos ala joan soas, basoas ala etorri satos, soas ala etorri satos, basatos 
ala joan soas, basatos ala juan soyes eta basatos ala dzuan soias. 

 
c) "Etorri zatoz ala joan zoaz" moduan modelizatu da hirugarren eredua. Honakoa da 

erabiltzen den egitura: (partizipio + konjugatua) + (partizipio + konjugatua). 
Eredu honi dagozkion datuak ondokoak dira: etorri satos ala yon soas, yoan 
soas ala etorri satos, etorri satos ala joan soas, etorri satoos ala joan soas, 
joan soas ala etorri satos, etorri satos nai joan soas, etorri satos edo joan 
soas, etorri satos ala ser, etorri satos ala juen sues, etorri satos ala jun soies, 
etorrisatos ala xoansoies, etorri ator ala fan oie, etorri satos ala fan soias 
eta etorri ator ala jun oia. 

 
d) "Etorri zatoz ala bazoaz" gisan modelizatu da azken kasua. Eredua hau dugu: 

"(partizipio + konjugatua) + konjugatua". Hau da, lehen zatian aditz 
partizipioa gehi forma konjugatua darabilen bitartean, bigarrenean jokatua 
baino ez da erabiltzen. Forma hibridoa dela esan daiteke, b) kasuaren antzera. 
Hona hemen eredu honekin modelizatu diren datuak: etorri satos ala basos, 
xoas soas ala satos, etorri satos ala basues, etorriator ala basoies, etorri 
satos ero basoies eta jun soies ala geratzen zara. 

 
 Lehen multzoan etorri ero jun forma ere sartu da forma jokatua izan ez arren, 



 

 

 
 

egituraz beste inon baino hobeto kokatzen delako bertan; c) multzoan etorri satos ala 
zer forma ere sartu da. 
 
 Beraz, lau multzotan sailkatu ditugu jaso diren erantzun guztiak. 
 
 
3.5.16. 'Elkar + ikusi' multzoa. "Elkar" gehi aditz laguntzailea lantzeko galdera bateko 
datuak jaso dira. Hona hemen aukeratu diren ereduak: 
 
 a) elkar + nork-nor: ikusi gindun alkar, ikusi gendun alkar, ikusi du alkar, elkar 

ikusiko dugu, ikusi giñoan arkal, ikusi giñuen alkar, alkar ikusi genduen, 
alkar ikusi gendun, elkar ikusi genduen, alkar ikusi geben, elkar ikusi 
genduan eta alkar ikusi genduan. 

 
 b) nork-nor: ikus ginusan, ekusi gendun, ikusi gendun, ikus gendun, ikusi gindun, 

ikusi gendun, ikusi gindun, ikusi geben eta ikusi geñustan. 
 
 c) elkar + nor: ikusi gintzen alkar, ikusi giñen arkalas, ikusi giñen arkal eta alkar 

ikusi giñan. 
 
 d) nor: ikus gintzesan, ikus gares, ikusi gintzesan, ikus gintzen, ikusi geiñen, ikusi 

giñean, ikusi giñen, ikus gintzen, ekusiko gara, ikusiko gara, ikusi 
ginean, ikusi giñien, ikusi giñea, ikusi geiñean, ikusi ginen, ikusi giñan 
eta ikusi gein. 

 
 Lau multzotan sailkatu dira hizkuntz datuak. Ikus daitekeenez modelizazioan 
bi osagai izan dira kontuan: elkar eta adizkia (nork-nor nahiz nor erakoak kontuan 
hartuz). Osagai hauen konbinaketak lau multzo horiek eragin ditu. "Elkar" 
elementuan ez dira aintzat hartu bere ñabardura fonetiko eta morfologikoak; 
berdintzat hartu izan dira alkar, arkal, arkalas eta elkar. Interesatzen izan dena 
osagai hori erabiltzen den ala ez jakitea da, zeinnahi delarik bere forma morfologiko 
edo fonetikoa. 
 
 
3.5.17. Gerundioa egiteko egitura. EHHAko itaun batean jasoriko erantzunak erabili 
dira. Ereduak ondokoak dira: 
 
 a) eginda: bear inte, bearreinte, bier einde, bear eindde, bear inde, biar einte, 

biar eintxe, biarreiñdde, bearrinde, bierreindde, egindde, einde, eindda, 
eiñdda, iñdda, eiñdde eta ikusitxa. 

 
 b) eginez: bear eiñeas, bear eines, eiñes, iñes, egiñes, iñes, ikusixas eta lana iñas. 
 
 c) eginez gero: ekusiesko, bearriñeskeron, biar eiñaskero, eiñaskero, ineskero eta 

iñeskero. 
 



 

 

 
 

 d) beharrean: bearrean, lanien, biarrien, eiñin, bierrien, biarrien, bierrien eta 
lanian. 

 
 
3.5.18. Aditz partizipioa + -ta / -rik / -ak. Galdera batez landu da ezaugarri hau. Hona 
hemen erantzun eta ereduak: 
 
 a) kantzauta: kantzata, kantzaute, kantzauta, nakatute, kantzeute, kanseute, 

saldute, nekatute, kantzauta, kantsaute, kantxauta, nekatuta eta 
kansauta. 

 
 b) kantzaurik: nekaturik. 
 
 Bi dira sailkatzeko erabilitako multzoak, euskararen baliapideetarik bi baino 
ez baitira erabiltzen aztertzen diren hizkeretan. 
 
 
3.5.19. Antipasiboa. Galdera bateko datuak dira erabilitakoak elaborazioa egiteko 
orduan. Erantzunak hauek dira: 
 
 a) -ta dago: -ta dau, -ta dago, -ta dao, -ta xauk, -ta daus, -ta da, -ta daude eta -ta 

do. 
 b) dauka: moskorra deko. 
 
 Hemen ere bi multzotan sailkatzen dira eskuartean diren datu linguistikoak. 
 
 
3.5.20. Alokutiboa menpeko perpausetan. Alokutiboaren erabilera menpeko 
perpausetan landu da ezaugarri honetan. Hona hemen jaso diren erantzunak eta eraiki 
diren ereduak: 
 
 a) "dala" izango da lehen kasuaren eredua. Hauetan forma neutroa baino ez da 

onartzen mendeko perpausak eraikitzerakoan: dala, ala, dana eta Ø. 
 
 b) "dokela" da bigarren kasuaren eredua. Forma alokutiboa erabil daiteke eredu 

hau jarraitzen duten hizkeretan, menpeko perpausetan ere. Eredu honetan 
modelizatu diren datuak hauek dira: asena, doala eta dokela. 

 
 Bi multzo dira: batetik, menpeko perpausetan ere alokutiboa erabiltzen 
dutenak eta, bestetik, menpekoetan neutroaz baliatzen direnak. Aurreko kasuan 
moduan hemen ere aukeren artean "Ø" edo erantzunik eza ere kodatu egin nahi izan 
da, alokutiboa ezagutzen ez den hizkeretan, ez dela galderarik ere eta horrenbestez ez 
dela erantzunik adieraziz. 
 
 Hizkeraren batean bi eredutako datuak azaltzen badira b) ereduko moduan 
modelizatuko da hizkera hori. Hau da, hizkera horretan menpeko perpausak sortzean 



 

 

 
 

alokutiboa erabilgarri gertatzen da. Kasu honetan aurkitzen dira H110, H116 eta 
H119 hizkerak. 
 
 
3.5.21. Bere / haren. Euskal Atlaseko galdera bateko datuak erabili dira. Erantzun 
guztiak eredu batean kokatzen dira: "bere" (bere, berorren, beran, bera, beren, 
bedorren, beorren eta beonen). 
 
 Aukera bakarra dago jaso diren datuen artean. Azter-eremu osoan ez dago 
datu bat bakarrik ere "haren" eredukorik. Hirugarren gradukoekin batera 
bigarrenekoak ere agertzen dira eredu berean, gure analisia "ber-" elementua 
agertzean edo ez agertzen oinarritzen delako, datuak zein gradutakoak diren kontuan 
hartu gabe. 
 
 
3.5.22. Osagarri zuzenezko perpausak (1). Galdera bateko datuak ditugu. Hona 
ereduak: 
 
a) "dala" formarekin modelizatu da lehen eredua. Eredu honetako datu guztiek forma 

bera dute: dala. 
 
b) "dana" moduan modelizatu da bigarren kasua. Hemengo honetan ere datu guztiek 

forma bera izango dute: dana. 
 
 Bi aukera eta aukera bakoitzean aldaki bakarra agertzen da. Hizkeraren batek 
bi ereduak ezagutzen dituenean, bi eredutan hartzen du parte, bai dala moduan eta 
baita dana moduan. Hau gertatzen da H134 hizkeran, adibidez. 
 
 
3.5.23. Osagarri zuzenezko perpausak (2). Osagarri zuzenezko perpausei buruzko 
bigarren ezaugarrian ondoko datuak agertzen dira: 
 
a) "dana". Hemen ere aldaki bakarra azaltzen da: dana 
 
b) "dala" da bigarren kasuaren eredua. Bere burutzapen guztietan dala azaltzen da. 

Bera da aldaki bakarra. 
 
 Hizkeraren batek bi ereduak ezagutzen dituenean, bi modelizazio desberdin 
izango ditu, bietarik hartzen du parte eta. Kasu honetan aurkitzen dira H107, H109, 
H111 eta H129, adibidez. 
 
 
3.5.24. Osagarri zuzenezko perpausa (3). Kasu honetan perpausa nagusia ezezkoan 
azaltzen denean, osagarri zuzenezko perpausak zein morfema edo atzizki hartzen 
duen aztertzen da. Hona hemen ereduak: 
 



 

 

 
 

a) "danik" da lehen eredua eta hauek dira aurkitu diren aldakiak: danik, ddauenik, 
denik, danig eta danikan. 
 
b) "dala" da bigarren eredua. Aurkitu den aldaki bakarra dala da. 
 
 Hizkeraren batek bi ereduak baditu ezagun, bi modelizazio desberdin izango 
ditu. 
 
 
3.5.25. Kausalak (1). Galdera bateko datuak erabili dira. Hona hemen datuak eta 
beraiei dagozkien ereduak: 
 
a) -lako: dalako, salako, salago, siolako eta gureutzelako. 
 
b) ezpada ze... -lako: espadase maitasaune eukiotzalako, espadase gure ixiotzelako, 

espabere gureotzelako, espabe gureotzelako, espabese gustau inyakolako, 
espabere... euki dauelako, espadase ... gure otzolako, espabese gure dotzalako, 
espabe... -lako, espabe...  -lako, espabe... balako, espase gurotzalako, espase 
launak sialako, baie bai... -lako, baia gure ixentzalako, bestela gure ixiotzelako 
eta bakarrik gustukoa sebalako. 

 
c) ezpada ze... -lako baino: espabere gure ixin in dotzolakon baño, espae gurotzelako 

baño, espabe... -elako baño, espabere se... yatalako baño, 
espadasegurenintzelako baño, espabere se ... baño, espabe... baño, espase... baño 
eta baie... ebalako baino. 

 
d) -lakoan: dalakoan, soalakoan, baie maitetu iteulakoan eskondusan eta salakon. 
 
e) ezpabere... -lakoan: espabere gureotzelakoan. 
 
f) ezpabere.. -lako baizen: espabere gustetan dakolako baixen. 
 
g) -lako baino: estima iteuelako baño, asko gure isiotzelako baño, ebalako baño, 

asko gurotzelako baño, salako - baño eta salako ... baño. 
 
h) baizik... -lako: baizik berai nai etzalago asko, baisik nai siolako eta diruagatik 

barik...gure otzelako. 
 
 
3.5.26. Kausalak (2). Galdera bateko datuak erabili dira ezaugarri hau hornitzeko. 
Hona hemen ereduak: 
 
a) ze eztot ikusi: ze aspaldian estot ikusi, se ... da estotela ikusi, se... estot ikusi, se ... 

estotela ikusi, se estot aspaldin ikusi, se nik atxiñe estotela ikusi, se ... etxoiek 
ikusten da, se ... estoala ikusi, se ... ekusi estotela, se ... estodala ikusi, se estot 
ikusi aspaldixen, se ... estot ekusi, se ... etxoak ikusi, se aspaldien etxoat ikusi, se 



 

 

 
 

... ikusi estotela, se ... estoala ikusi, se ... denbora asko da ikusi otela, se ... estot 
ikusi, se denbora asko da ikusi estoala, estet ikusi aspaldiñ eta se ... ikusi dutena. 

 
b) eztot ikusi: baia... estot ikusten, baya ... estot ikusi, baña etxuat ikusi, aspaldixan 

estot ikusten eta estet ikusi aspaldiñ. 
 
c) ze eztot ikusi eta: se...etxoeik ikusten da, estot...ikusitte, aspaldien estot ikusite, 

aspaldixen estot ikusitte, se...estot ikusita, se...etxoat ikusita, aspaldion estot 
ikusitte, aspaldien estot ikusitte, se estot ikusi aspaldixen da,  estot ikusi aspaldien 
da, estot denpora askotan ikusi txe, estot ikusi ta, se etxoat ikusitte, estot ikusitte, 
ikusitte, eske...estot ikusitte, se estot ikusitxe, etxuat ekusitta, aspaldien estot ekusi 
tta, aspaldien etxuat ikusitte eta estot ikusitta. 

 
d) zergatik eztot ikusi eta: seaitxik...ikusi es dotena eta seatik...estet ikusitxa. 
 
d) kasuan eta lokailurik gabeko forma bat ere sartu da (H120 hizkerakoa, alegia); c) 

kasuan, ordea, ze gabeko formak ere sartu dira: aspaldixen estot ikusitte, estot 
ikusitte eta etxuat ekusitta... 

 
 
3.5.27. Perpausa kontzesiboak. Hona hemen ereduak eta bakoitzari dagozkion 
datuak: 
 
 a) egon arren: egon arren, on arren, eon arren, eon arren be eta arren be. 
 
 b) banago be: banau be, banau bere, badau be,  banabe, egonda be, eonda be eta 

baleo ere. 
 
 c) aunke nagoen: aunke ... nauen be, aunke eta aunke nau. 
 
 d) egonagatik: egonaitik, onaitik, onaitxik, egonagaitik, egonegaitik, 

egonagaittipe, gaixuaitik, eonatxik eta eonatikan. 
 
 e) naiz eta egon: naite, naiseta, naisda, nai eta, naite gixorik egon, naita, naisde, 

naite geixorik eon, naitte egon, naixdda, naista gaixorik egon eta nai 
gaixorik egon. 

 
 f) egonagaz: egonagas. 
 
 
 b) taldean ba- gabeko formak ere onartu dira: e(g)onda be. Forma jokatuak 
direnean osagai hori azaldu egingo da eta bestelakoetan ez; e) taldean ere eskema 
zintzoki jarraitzen ez duen forma bat onartu da: nai gaixorik egon, alegia. 
 
 Badira hizkerak hauetako eredu bat baino gehiago ezagut lezaketenak. 
Halakorik gertatzen denean, ezagutzen dituen eredu guztiak gordeko dituen 



 

 

 
 

modelizazioa erabiliko da. 
 
 
3.5.28. Denborazko perpausak (1). Bi eredutan biltzen dira jaso diren erantzunak: 
 
 a) nazen artean: nasen arten, nauen arten, nasen arte, bisi nartien, nasen artian, 

nasen artean, natzen artien, naitxen arte, naixen artien, naixan artian, 
naizen arte, naisen artien eta naisen bitxartian. 

 
 b) arte: bisi arte eta on artian. 
 
 Bi ereduak ezagutzen dituzten hizkeretan bi modelizazioak erabili dira. Eta 
bien arabera sailkatu dira. 
 
 
3.5.29. Denborazko perpausak (2). Bi galderatatik jaso dira ezaugarri hau hornitzeko 
datuak. Hona hemen modelizazioa: 
 
 a) erosten dozunean: artzen dosunen, erositen dosunen, erosten dosunien, 

erositen dosunean, erosten dosunen, eroste usunen, erosten dosunian, 
erosteosunean, erosteosunien, erosten dosunian, artze usunien, erosten 
dosunean, erosten dosunin, eroste osunien, edosten doanien, eroste 
sunien, erosten doanien, eroste sunin, erosten douenien, erosten 
duanien, erosten debenian, erosten doanian, erosten duzunian, eosten 
dosunian, eosten dedanian eta eroste sunian. 

 
 b) erosten dozun orduan: erosten dosun orduen eta erosten doken orduen.  
 
 c) erosi daizunean: erosi daisunean. 
 
 Hizkeraren batek eredu bat baino gehiago ezagutzen duenean, eredu guztien 
modelizazioa burutu da, denak kontuan hartuz. 
 
 
3.5.30. Baldintzazko perpausak. Galdera bat erabili da ezaugarri honetarako datuak 
jasotzeko. Hona hemen jaso diren datuen ereduak: 
 
 a) esaten badozu: esaten badotzezu, esaten bosu, esaten botzesu, esaten basu, 

esaten badosu, esaten bok, esaten baosu, esaten basu, esaten batzasu, 
esaten botzek, badiñosu, esaten bauk, esaten baxatzo, esaten baldinbauk, 
esaten baiosu, esaten badet eta esaten (b)aesu. 

 
 b) esan ezkero: esan askero, esan eskero eta esan eskeo. 
 
 c) esan eskitiño: esan eskitiño. 
 



 

 

 
 

 Lehen ereduan jarri da badiñosu forma ere, forma trinkoz burututako datu 
bakarra. 
 
 
3.5.31. Ustezko perpausak. Galdera bateko datuak ditugu. Hona hemen ereduak: 
 
a) Pentzaurik...dauela: pentzarik asko batuko itusela, pentzaurik asko topauko 

dauela, pentzaute asko koxuko dauela, pentzau deu asko topauko deula, 
pentzaurik asko ekarriko dausela, pentzaurik asko koxeko itusela, 
pentzaurik...koxuoko eusela, pentzaute asko koyuko dala, pentzaute koiko dauela, 
pentzetan dauela...koxitie, pentzeurik asko topeuko dauela, pentzeurik asko koiuko 
dauela, pentzaurik asko batuko itxuselakoan, pentzaurik asko atrapako dauela, 
pentzaurik...topauko dabela, pentzaurik asko topako dausela, pentzaurik asko 
dagola, pentzata asko atrapako dabela, pentzaurik asko topauko dabela, asko 
aurkitxikoitxusela eta asko topaukoittula. 

 
b) ...dauela eta: asko koiukoitula ta, asko koxuko dauelata eta asko batuko dausela 

ta. 
 
c) ...dauelakoan: daulakoan, dauelakoan, dauelakon, deulakon, situelakoan, 

koxokoyoalakoan, asko koiuko ittuselakoan, asko koxuko dauelakoan, asko 
batuko sittueselakoan, asko...-koituselakoan, koxeko dauelakoan, dauelakoan, 
asko ekarriko duelakotan, asko topeuko dauelakoa, asko ekarriko deittuelakuen, 
asko ekarriko dauselakuen, dauselakuen, topokoittuelakoan, topauko itxuelakoan, 
dauelakun, dabelakuen, asko artuko dabelakotan, asko topetakotan, asko 
atrapauko sittuelakoan, asko ekarriko dabelakuen, dagolakuan, asko topauko 
ittulakuen, dabelakuen, juelakotan, asko ekartekotan, ongo direlakotan, 
topaukoittuelakoan, batuko dabelakuen, artuko dabalaguan, artuko dabelakuan 
eta artuko itxulakuan. 

 
d) dauela... koxetea: pentzetan dauela... koxitie. 
 
e) artzeko ideian: artzeko idian. 
 
 a) taldean ondoko hauek ere jarri dira: pentzau deu asko topauko deula eta 
pentzaurik asko batuko itxuselakoan. 
 
 
3.5.32. Harridurazko perpausak. Galdera bakarreko datuak landu dira. Hona hemen 
ereduak: 
 
a) badau perretxikotan: badau setatan, badau emen xentetan, badau perretxikotan, 

setatan badau, bayauk perretxikotan, baxauk perretxikotan, baxak perretxikotan, 
badeu perretxikotan, badau perretxikuten, badao perretxikotan, bajak 
perretxikuten, bada perretxikotan, perretxikuten badao, loratan bada, badau 
susetan, badao arditten,badau perretxikue, bada arraña, badaok perretxigua, 



 

 

 
 

baak amen perretxikua, baao perretxigua, bado perretxikua, ba perretxikuamen, 
setatan yauk, basoan dau setatan, dau perretxikotan, dau perretxikotan, dau 
perretxikotan eta jauk perretxikotan. 

 
b) zenbat perretxiko: senbet seta dau. 
 
d) perretxiko asko: dau perretxiko asko, seta asko dau, perretxiko asko dago, 

perretxiko asko daus, perretxiko asko dau, dau seta asko, dao perretxiko asko, 
perretxiko asko yauk, daus seta asko, emen dau perretxiko pilloa, perrotxiko 
geixau dau, seta asko dau, perretxiku asko, perretxiko asko dao, badau perrotxiko 
asko, perretxiko asko dao, erretxiko asko jak, basio perretxiko ugari eta ainbeste 
perretxiko dao. 

 
 d) multzoan beste hauek ere sartu dira: emen dau perretxiko pilloa, 
perrotxiko geixau dau, ainbeste perretxiko dao eta basio perretxiko ugari. 
 
 
3.5.33. Zehar galderazko perpausak. Itaun bitako datuak erabili dira ezaugarri 
honetan eta hauen arabera modalitate bitan aztertu da: 
 
 3.5.33.1. Perpausa nagusia baiezkoa denean: 
 
 a) bada: bada 
 b) dan: dan 
 
 3.5.33.2. Perpausa nagusia ez denean baiezkoa: 
 
 a) badator: badator, etorriko bada, aber badator, bator eta etorten bada. 
 b) datorren: datorren, etorriko dan, datorrenentz eta badatorren. 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. HIZKUNTZ DATUEN MODELIZAZIO NUMERIKOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
4.1. Sarrera 
 
 
 Orain arte ibilitako bidean datuen hizkuntz modelizazioa izan da aztergai. 
Hizkuntz datu horiek nola egokitzen diren sistema desberdinetan ikasi da eta sistema 
horietako elementu edo ezaugarri nabarmenak aukeratu dira, hizkera diferenteak 
elkarrekin erkatzeko gai izan daitezen. Horretarako, lehenik hizkera guztientzat 
baliagarri izan daitezkeen makrosistemak eraiki dira.  
 
 Horren ondoren makrosistema horietako ezaugarri bereizleak hautatu dira, 
hau da, hizkeren arteko hizkuntz distantzia neurtzeko erabili behar diren ezaugarriak. 
Ezaugarri hauetan baino ez da oinarrituko hizkera diferenteen arteko hizkuntz 
distantzia. 
 
 Baina hizkuntz datu horien prestaketa ez da nahiko, ez daude oraindik prest 
azterketa sailkatzailea jasateko. Ezinbesteko dugu hizkuntz datu horiek zenbakietara 
itzultzea. Hizkuntz datu bakoitzari zenbaki jakin bat ezarri behar zaio. Orduan izango 
dira prest edozelango azterketa estatistikoak gauzatzeko. 
 
 Hau da, hain zuzen ere, kapitulu honetan burutuko dena. Hizkuntz datuak 
formulazio matematikoetara eroango dira, edo bestela esanda, hizkuntz datuei 
azterketa kuantitatiboak jasan araztzeko kodaketa ezarriko zaie. 
 
 
 
4.1.1. Objektibotasuna versus subjektibotasuna 
 
 Hizkuntzaren aldakortasuna edo hizkeren arteko distantzia aztertzen 
dihardugunean, beste gauza askoren artean, kontzeptu hauen arteko bereizkuntza 
argia egin behar da hasiera-hasieratik. 
 
 Hizkuntzaren baitan badira faktore linguistikoak hizkuntzaren 
aldakortasunean oinarritzen direnak, hizkuntzaren baitarik baino azaltzen ez direnak. 
Hizkuntza delarik eta delako behar-beharrezko dituen faktoreak, hizkuntz faktoreak 
deituko ditugunak. Faktore objektiboak dira, datu linguistikoetan oinarritzen direnak 
eta berauetan baino ez. 
 
 Baina badira beste faktore batzuk kanpotik ezartzen zaizkionak edo jasaten 
dituenak. Hizkuntzaren erabiltzailearen egoerak, izaerak, jakintzak, ezartzen 
dizkionak komunikatzeko darabilen hizkuntzari. Faktore estralinguistikoak deituko 
ditugu hauek. Faktore subjektiboak dira. 
 
 Faktore multzo bi hauek ondo bereiztu nahi ditugu lehenengo. Zeren 



 
 

 

 

hizkuntzen arteko loturan edo distantzian elkarrengandik urrun ala hurbil diren 
esateko zein faktoretan oinarritu behar da? Faktore linguistikoak dira hutsik ala beste 
faktore subjektibo, estralinguistikoek, dute eragin handiago hizkera bat hurbil ala 
urrunago dagoela esateko edo sentitzeko? Ondoko hizkera edo hizkuntza urrunago 
edo hurbilago sentitzeak benetan hala dela esan gura ote du? 
 
 Hizkuntza edo hizkera bat urrunago edo hurbilago sentitzen dugunean, 
faktore subjektiboak darabiltzagu neurketan; hiztun batek beste batek baino hurbilago 
senti dezake inguruko hizkera, nahiz izatez hala izan ez. Sentitzea bakoitzaren baitan 
dago eta hiztun horren menpe dauden faktore desberdinen metaketan oinarritzen da 
(jatorria, hezkuntza, oroimena, kultura...). 
 
 Azterketa zientifikoak, ostera, faktore linguistiko hutsetan oinarritu behar du; 
datu linguistiko hutsetan, inolako konnotazio estralinguistikorik gabe. 
 
 Goragoko bi kontzeptu hauen orpoz orpo aurkitzen dira beste bi hauek ere: 
desberdinketa eta elkar ulerketa (Ravier 1972, 57). Batetik desberdinketa ematen da 
bi herri, hizkera edo euskalkiren artean. Desberdinketa hau ikerlariaren ikuspuntutik 
begiratuz aztertzen da, faktore linguistikoetan bakarrik oinarrituz. Desberdinketa 
lineala da, distantzia bera da A-->B eta A <-- B. 
 
 Elkar ulerketa, ordea, hiztunen artean bertako edo inguruko hizkerak 
entzutean sortzen den harremana da. Bec-en hitzetan psikolinguistikoa edo 
soziolinguistikoa izango litzateke (Ravier, idem). Maiz A--> B distantzia eta A <-- B 
distantziak ez dira berdinak. 
 
 Lan honetan desberdinketaz ari gara. Faktore linguistikoetan oinarrituz 
ikerlariaren ikuspuntutik jorratzen den lana izango da. 
 
 
 
4.1.2. Hizkuntz datuen kodaketa numerikoa 
 
 Hizkuntzaren parametro desberdinetako problematika bereziak aztertzeari e-
kin aurretik, orokorki azaltzen diren ñabardurak aipatuko dira, lehenik. 
 
 Burutu den kodaketa numerikoa aukeratzean, egin diren urratsak aipatu 
beharrekoak dira. Hizkuntz datuetan azaltzen diren zehaztasun eta ñabardura guztiak 
gorde nahi izan dira kodaketa numerikoa jasotzean, informaziorik gal ez zedin. Erabili 
diren hizkuntz datuei ondoen zetorkien sistema aukeratzean joera egokienaren 
bilaketan bat baino gehiago ere erabili izan da. 
 
 Hasieran sistema binakaturikoa erabili da. Zertan datza sistema edo kodaketa 
hau? Sistema hau ezaugarri edo tasun baten agertzean edo ez agertzean datza: 
agertzea "1" kodearekin adierazten da eta ez agertzea "0" kodearekin. Jar dezagun 
adibide bat: izen morfologiari buruzko 2. ezaugarrian mugatu/mugagabe oposaketa-
ren indarra hartzen da kontuan; oraindik bizirik edo jadanik galdua den. Ezaugarri 



 

 

 
 

hau lantzeko EHHAko bost galderatako datuak jaso dira; hain zuzen ere, bost 
bokalez amaitzen den deklinabideko inesibo mugagabeko kasua. Bokal bakoitzean bi 
aukera dira: edo mugagabez burutzen da edo mugatuz. Bost datutan oinarritzen 
denez bost digitotako kodaketa eraiki da: kasu bakoitzari digito bat egokituko zaio. 
Oposaketa bizirik bada, hau da, mugagabea "-tan" morfemarekin gauzatzen bada, 
kodea "1" izango da eta ez bada jadanik bizirik, "0" kodea. Horrela bost digitotako 
kodaketa honelakoa izan daiteke: "00000", batean ere oposaketarik ez bada egiten. 
Eta "11111" oposaketa bokal guztietan egiten bada; -a, -e eta -i bokalez amaitzen 
diren kasuetan -tan egin eta beste bietan ez bada horrela gauzatzen kodaketa "11100" 
zatekeen. Kasuistika eginez: 
 
- 00000: -an, -ean, -ian, -oan, -uan. 
- 10000: -tan, -ean, -ian, -oan, -uan. 
- 11000: -tan, -tan, -ian, -oan, -uan. 
- 11100: -tan, -tan, -tan, -oan, -uan. 
- 11110: -tan, -tan, -tan, -tan, -uan. 
- 11111: -tan, -tan, -tan, -tan, -tan. 
 
 Era honetan eraikitako sistema binakaturikoa deitu dugu gertakari linguistiko 
bakoitza bi kodetan ematen baita, alegia, "0" eta "1".  
 
 Benetako zenbakiak baino etiketak direla esan daiteke. Ezker-eskuin irakurri 
ordez, goitik behera irakurri behar izaten baitira "zenbakiok". Lehen zutabeak -a 
hizkiz amaitzen den deklinagaiaren emaitzak ordezkatzen ditu, bigarrenak -e hizkiz 
amaitutakoarenak... 
 
 Sistema honek hizkuntz datuak eratzeko ikerlariaren gogoa asetzen bazuen 
ere aldatu behar izan da estatistika automatizaturako programek ez dutelako behar 
bezala "irakurtzen" kodaketa sistema hau. Eta sistema binakaturikotik sistema 
hamartarrera jo behar izan da. Sistema hamartarra erantzun bakoitza zenbaki batekin 
ordezkatzen da, digito bateko zenbaki batekin, izan ere. 
 
 Sistema berri honetan nola geldituko dira goiko datuok? Ikus dezagun: 
 
- Mugagabeko morfema batean ere ez bada azaltzen: 0 
- Mugagabeko morfema behin agertzen bada: 1 
- Mugagabeko morfema bi aldiz agertuz: 2 
- Mugagabeko morfema hiru aldiz agetzen bada: 3 
- Mugagabeko morfema lau aldiz agertzen bada: 4 
- Beti agertzen bada: 5. 
 
 Hau da erantzun bakoitzak zenbaki bat darama, ez etiketa bat. Zenbakizko 
kodaketa hau estatistika automatizaturako programentzako irakurgarria da eta ez du 
zailtasunik aurkitzen zenbakiak irakurtzeko. 
 
 Halere, zailtasunak aurkitzen dira eskuartean ditugun datuak zenbakitan 



 

 

 
 

jartzean. Maiz gertatzen da hizkera batean galdera batek erantzun posible bat baino 
gehiago izatea. Adibidez, aditzari buruzko parametroan aukeratu den laugarren 
ezaugarrian ("ari da" perifrasia ezagutzen den aztertzen duena), badira hizkera batzuk 
bi soluzioak dituztenak: dago eta ari da.  
 
 EHHAn jarraitu den inkesta metodologiak inkesterri bakoitzean azaltzen diren 
formak biltzea izan du helburu, eta ez da gelditzen izan, kasu askotan, erantzun 
bakarrean, beste erantzun batzuk posible zirela aurrikusten bazen behintzat. 
 
 Asmatu zen lehen kodaketa sistemak, gertakari hau kontuan hartzen zuen, 
baina sistema hamartarrera helduz gero beste arazo bat sortu da: erantzun bakarra 
baino gehiago dituzten hizkeren kasua. 
 
 Arazoari ezaugarria behar denean bikoiztuz eman zaio irtenbidea. Aurreko 
kasua berrartuz, aditz morfologiaren 4. ezaugarria bikoiztu egin da: 4.1. eta 4.2. 
modalitateetan. Lehenengoan dago erantzun tipoa ezagutzen den aztertuko da, 
bigarrenean ari da perifrasia ezagutzen den ala ez. 
 
 Honenbestez, bi kodaketa sistema aurkituko ditu irakurleak ondoko lerroetan: 
kodaketa binakaturikoa, ad hoc egindako programetan erabiltzen dena, eta kodaketa 
hamartarra. 



 
 

 

 

 
 
 
 
4.2. Fonologiari buruzko ezaugarrien kodaketa 
 
 Bi eratako datuak ditugu fonologian: bai/ez erakoak eta portzentaietan azter 
daitezkeen modukoak. 
 
 Fonemen inbentarioa gonbaratzean delako fonema agertzen ala ez den 
aztertzen da. Honelako analisietan azterketa kualitatiboa egiten da: fonema hau 
hizkera honetan bada ala ez da. 
 
 Baina distribuziozko fonologian, sarri ikusiko da datuak ez direla "zuri ala 
beltz" erakoak. Arau fonologiko jakin bat bete edo eman daiteke beti, kasu guztietan, 
baina gerta daiteke ez ematea denetan, hizkera konkretu batean. Kasu honetan 
portzentaiatan pentsatzen eta neurtzen hasi beharra dago. Datuek analisi kualitatiboaz 
gain (arau fonologikoa gertatzen da ala ez?), analisi kuantitatiboa behar du zein 
portzentaiatan eman den zehazteko (hizkera bat izan daiteke ondokoa baino zaleagoa 
arau fonologiko batean, baina uzkurragoa beste batean).  
 
 Ondoan agertzen diren fonema eta hotsen inbentarioa gauzatu da gorago. 
Hemen bai/ez kodaketa ezarri zaie, hizkera desberdinetan ezagutzen den ala ez, 
alegia. Hona hemen ezaugarrien zerrenda eta kodaketa:  
 
 
4.2.1. /i/ fonema: 'idi' hartu da /i/ fonema aztertzeko. Kodaketa bai/ez erakoa izango 
da: "i" ezagutzearen kodea "1" izango da eta ez ezagutzearena "0". 
 
 
4.2.2. /e/ fonema: fonema hau aztertzeko 'eper' hitza erabili da. Hemen ere kodaketa 
bai/ez erakoa dugu: "1" ezagutzen delarik eta "0" ez delarik. 
 
 
4.2.3. /a/ fonema aztertzeko aurrekoetan moduan hitz bat hautatu da ('(k)abia') eta 
kodaketa bai/ez erakoa izango da: "1" ezaguna bada; "0" ezezaguna denerako 
erabiliko da. 
 
 
4.2.4. /o/ fonema hitz batez aztertuko da ('zozo') eta, ondorioz, kodaketa bai/ez 
erakoa izango da: aurrekoetan moduan "1" eta "0" ezaguna eta ezezaguna denerako. 
 
 
4.2.5. /u/ fonema: "kuku" hitza hautatu da honetarako. Kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" eta "0" izango dira kodeak. 
 
 



 

 

 
 

4.2.6. [ü] hotsa aztertzeko hitz bakar bat hautatu da ('iturri') eta kodaketa bai/ez 
erakoa izango da: gure kasuan kodea beti "0" izango da. 
 
 
4.2.7. /p/: hitz batekin landuko da soinu hau ('papar' eta hau ez denean 'petxu' edo 
'pinu'); kodaketa bai/ez erakoa izango da: aurrekoetan moduan "1" eta "0" izango 
dira kodeak. 
 
 
4.2.8. [ph]: hitz bat izango da ezaugarri hau lantzeko hizkeretan zehar ('pago' eta ez 
delarik 'lepo') eta kodaketa beti "0" izango da. 
 
 
4.2.9. /b/ fonemarako hitz bat hautatu da ('bare') eta kodaketa bai/ez erakoa izango 
da: "1" eta "0" izango dira kodeak. 
 
 
4.2.10. /t/ fonema hitz batekin jorratzen da ('sator') eta kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" eta "0" izango dira. 
 
 
4.2.11. [th] soinua aztertzeko hitz bat hautatu da ('iturri') eta kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" eta"0" dira kodeak. 
 
 
4.2.12. /d/ fonema berba batekin aztertzen da ('bide') eta kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" / "0". 
 
 
4.2.13. [tt] soinuak kodaketa bai/ez erakoa izango du: "1" soinu hori ezagutzen bada 
eta  "0" ez bada ezagutzen. 
 
 
4.2.14. [dd] soinuan ere kodaketa bai/ez erakoa izango da: "1" ezagutzen bada eta 
"0" ez bada ezagutzen. Erabili diren hitz edo datu desberdinetan zehar soinu 
sabaikari hau behin agertuz gero, hizkera horrek soinu hau ezagutzen duela ulertuko 
da, nahiz erabili diren datuetarik batean baino ez agertu. 
 
 
4.2.15. /k/ fonemarako hitz bat hautatu da ('kuku') eta kodaketa bai/ez erakoa izango 
da: "1" eta "0" izango dira kodeak. 
 
 
4.2.16. [kh] soinua aztertzeko hitz bat hautatu da ('ke') eta kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" eta "0". 
 



 

 

 
 

4.2.17. /g/ soinuaren kodaketa bai/ez erakoa izango da: kodeak hauek izango dira 
"1" eta "0" ezaguna eta ezezaguna denerako. 
 
4.2.18. /f/ hotsaren kodaketa bai/ez erakoa izango da: ezaguna bada "1" eta 
ezezaguna bada "0". Soinuaren ezagutza zehazteko erabili diren datuetan zehar behin 
agertu bada ere hizkera horrek ezagutzen duela ulertuko da. 
 
 
4.2.19. /s/ fonemarako kodaketa bai/ez erakoa izango da: ezaguna bada "1" eta 
ezezaguna "0". 
 
 
4.2.20. //. Kodaketa bai/ez erakoa izango da: ezaguna = "1", ezezaguna = "0". 
 
 
4.2.21. // soinuaren kodaketarako bai/ez erako sistema hautatu da; kodeak "1" eta 
"0" izango dira. Erabili diren hitzetatik batean baino ez bada agertu hizkera horrek 
soinu hau ezagutzen duela ulertuko da. 
 
 
4.2.22. /c/: hitz bat hautatu da ('atzo') eta kodaketa bai/ez erakoa izango da; kodeak 
"1" eta "0" izango dira. 
 
 
4.2.23. // foneman hitz bat hautatu da ('otso') eta kodaketa bai/ez erakoa izango da: 
kodaketa "1"/ "0" izango da. 
 
 
4.2.24. // fonemarako berba bat aukeratu da ('txori') eta kodaketa bai/ez erakoa 
izango da: "1" eta "0" izango dira kodeak. 
 
 
4.2.25. // fonema aztertzeko hiru hitz erabili dira, 3.2.25. puntuan agertzen direnak 
hain zuzen ere. Halako batean bederen agertzen bada, hizkera horrek fonema hau 
ezagutzen duela ulertuko da. 
 
 Kodaketa "bai/ez" erakoa izango da: hizkera horretan soinu hau ezagutzen 
bada "1" izango da kodea eta ez bada ezagutzen "0". 
 
 
4.2.26. [d]. Kodaketa bai/ez erakoa izango da: "1" eta "0". 
 
 
4.2.27. /j/: bi hitzen arabera aztertzen da ezaugarri hau. Ondorioz, kodaketarako 
honelako sistema eraiki da: bi hitzetan ezagutzen bada kodea "2" izango da; bietarik 
batean baino ez bada ezagutzen "1"; batean ere ez bada ezagutzen "0" izango da 



 

 

 
 

kodea. 
 
 
4.2.28. /x/ fonema: kodaketa digito bakarrekoa izango da; bi hitzetan soinu horrekin 
egiten bada ebakera kodea "2" izango da; bietarik batean baino ez bada erabiltzen 
soinu hau kodea "1" izango da; eta batean ere ez bada erabiltzen "0". 
 
 
4.2.29. /h/ fonema. Bi aukera ditugu hemen ere: a) soinu hau ez erabiltzea eta b) 
erabiltzea. Ikerketa honetan kodea beti "0" izango da. 
 
 
4.2.30. /m/ fonema. Kodaketa bai/ez erakoa izango da: kodaketa "1" eta "0" izango 
da, ezaguna ala ezezaguna den. 
 
 
4.2.31. /n/ fonema. Kodaketa bai/ez erakoa izango da: "1" eta "0" izango dira 
kodeak. 
 
 
4.2.32. []: soinu hau aztertzeko lau hitz hartu dira. Hauetako batean behintzat soinu 
hau ematen bada, hizkera horrek ezagun duela adieraziko du eta hala ulertuko da 
ondorengo kodaketarako. 
 
 Kodaketan "1" kodea izango da ezagutzen duen kasurako eta "0" kodea 
ezagutzen ez denerako. 
 
 
4.2.33. /l/ fonema. Kodeak hauek izango dira: soinu hori ezagutzen bada "1" eta ez 
bada ezaguna "0" izango da. 
 
 
4.2.34. Bustidura. Bustidura aztertzeko lau hitz desberdin erabiliko dira. Era honetan 
nolabaiteko graduazioa ere kontuan izango da. 
 
 Kodaketa era honetan eraiki da: aukeratu diren lau hitzetatik batean ere ez 
bada bustidurarik ezagutzen kodea "0" izango da. Batean ezagutzen bada, lauretarik 
edozein delarik, kodea "1" izango da. Bitan agertzen bada kodea "2" izango da. 
Hirutan agertzen bada "3" eta, azkenik, lauretan agertzen bada "4" izango da kodea. 
 
 
4.2.35. /r/ fonema: kodaketa bai/ez erakoa izango da. Kodea "0" izango da 
ezagutzen ez denean eta "1" ezaguna denerako. Hizkera guztiek ezagutzen dutenez 
denetan "1" izango da kodea. 
 
 



 

 

 
 

4.2.36.  / R: kodaketa bai/ez erakoa izango da: [§] ahoskatzen delarik "1" izango da 
eta [R] delarik burutzapena "0". Azter-eremuko hizkera guztietan [§] burutzapena 
ezaguna denez, denetan"1" izango da kodea. 
 
 
4.2.37. [j] hotsa: soinu hau ezagutzen den ala ez da aztertzen dena ezaugarri honen 
bidez: "0" izango da soinua ez bada ezagutzen eta "1" soinua ezagutzen bada: 
 
a) [merjenda]: 1 
b) merenda, merixenda...: 0 
 
 
4.2.38. [w] hotsa: kasu honetan soinu hau ezagutzen den ala ez da aztertzen dena, 
baina, berez, oraingo honetan ere goranzko diptongoaren ezagutza ala eza da 
aztertzen dena. 
 
 Kodaketarako goranzko diptongoaren ezagutza "1" kodearekin eta 
ezezagutza "0"rekin adieraziko da. 
 
 
4.2.39. [] hotsa: hiru hitz jaso dira soinu honen azterbidean, hirurak aspaldiko 
euskal ondarekoak.  
 
 Kasu guztietan ere kontsonante hau ezaguna den ala ez da aztertzen dena. 
Berdin zaigu zein testuingurutan eta posiziotan agertzen den. Interesatzen dena 
hauxe da: ea non agertzen den soinu hau, zein hizkeratan. 
 
 Zenbakizko kodaketa orduan soinu honen agerpena edo ezagutza "1" 
kodearekin adieraziko da eta ezezagutza "0" kodearekin. 
 
 
4.2.40. Bokal sinkopak. Fonologia sintaktikoari buruz 19 ezaugarri hautatu dira, 
hauetarik azken bostak deklinagaiari artikulua eransten zaionean sortzen diren arau 
morfonologikoei dagozkienak, hain zuzen ere. 
 
 Bokal sinkopak ezagutzea (bederatzi > bedratzi erakoak) aztertuko da 
lehenik. 
 
 Kodaketa eraikitzeko garaian jaso diren lau hitzetatik hizkera bakoitzak 
sinkopak zenbat kasutan ezagutzen dituen ikusiko da. Era horretan inoiz ez bada 
emoten sinkoparik kodea "0" izango da; behin baino ez delarik ezagutzen sinkopa 
kodea "1" izango da; bitan ezagutuz gero kodea "2", hirutan eginez gero "3", lautan 
azaltzen bada "4" eta denetan gertatzen bada "5". 
 
 
4.2.41. Herskarietan hitz amaieran ahostun/ahoskabe oposaketaren neutraltzea. 



 

 

 
 

Hautaketa sinplea izan da: ezagutzen du hizkera honek herskarietan ahostun  
/ahoskabe oposaketaren neutralketa hitz amaieran? Kodaketa ere oso sinple 
gertatuko da eta "bai/ez" erakoa izango da: "0" kodea izango du neutralketa 
ezagutzen duen hizkerak eta "1" neutralketa ezagutzen ez duenak. 
 
 
4.2.42. Kanpo sandhietan herskarien arteko bakarkuntza ezagutzea, hau da {b, d, g} 
> {p, t, k}) / (t, k) -  araua gertatzen den ala ez. Modelizazioa egiterakoan aukerak 
hauek lirateke: a) ez da ezagutzen herskarien arteko sinplifikazio hori, b) ezagutzen 
da, baina kasu batean baino ez; c) ezagutzen da eta bi adibideetan gainera. 
 
 Eraikiko den kodaketaren bidez eskuartean diren hiru aukera horiek kontuan 
hartuko dira. Inoiz ez bada betetzen edo ezagutzen ez bada arau hori, kodea "0" 
izango da; bi kasuetarik behin baino ez bada betetzen kodea "1" izango da eta bietan 
betetzen bada "2". 
 
 Kodea "1" denean zera adierazi nahi du: arau fonologikoa betetzeko garaian 
zalantza dela nagusi aztertzen den hizkeran. Eta zalantzagarritasun hori da hizkera 
horiek definitzen dituena ezaugarri honetan. 
 
 
4.2.43. "Herskari + urkaria" elkarketa. Ondoko arau fonologikoa gertatzen den ala 
ez aztertzen da ezaugarri honetan:  
 

{p, t, k} --->  Ø  / - {n, l} 
 
 Alegia, hitz amaieran herskari ahoskabea delarik eta hurrengoaren hasiera 
urkaria, eta katea mintzatuan elkarren jarraian gertatu, herskaria desagertu egiten 
dela esaten duen araua hizkera desberdinetan zelan burutzen den, gordetzen den ala 
ez, aztertzen du. 
 
 Bildutako datuetan galdera bakoitzean bi aukera daude: arau fonologiko hori 
bete egiten da edo ez da betetzen. Eta bi kasuotako datuak dira eskuartean 
ditugunak. 
 
 Kodaketara helduz, gorago urratu bidea jarraituko da eta batean ere ez bada 
ezagutzen edo betetzen kodea "0" izango da. Batean baino ez bada betetzen, bata 
zein bestean berdin delarik, kodea "1" izango da eta bietan ezagutzen bada "2". 
 
 
4.2.44. "Sonante + herskari ahoskabe" kontsonante elkarketa da aztergai ezaugarri 
honetan. Ezaugarri hau lantzeko bi galdera aukeratu direnez hiru aukera desberdin 
izango dira: batean ere ez ematea arau fonologikoa, batean baino ez betetzea eta 
bietan betetzea. 
 
 Hiru posibilitate edo aukera horietarik bi baino ez dira agertzen eskuartean 



 

 

 
 

diren datuetan: bigarren eta hirugarrena, hain zuzen ere. 
 
 Aukera hauei dagozkien kodeak hauek izango dira: "1" bi erantzunetatik 
batean baino ez bada arau fonologikoa betetzen eta "2" bietan betetzen bada. 
 
 
4.2.45. "Ez + {b-, d-, g-}" (adizkiaren lehen hizkia denean) ematen den kontsonante 
elkarketa da aztergai ezaugarri honetan. 
 
 Ezaugarri hau lantzeko ere bi galdera aukeratu direnez, hiru aukera desberdin 
izango dira: batean ere ez ematea arau fonologikoa, batean baino ez betetzea eta 
bietan betetzea. 
 
 Hemen ere hiru posibilitate edo aukera horietarik bi baino ez dira agertzen 
eskuartean diren datuetan: bigarren eta hirugarrena. 
 
 Aukera hauei dagozkien kodeak hauek izango dira: "1" bi erantzunetatik 
batean baino ez bada arau fonologikoa betetzen eta "2" bietan betetzen bada. 
 
 
4.2.46. Hitz hasieran txistukarietan frikari/afrikatua oposaketaren neutralketa ([-, -
] > [-, -] / # ---).  
 
 Kodaketa bai/ez erakoa izango da: "0" kodea eramango dute hasieran 
afrikatua ezagutzen duten hizkerek eta "1" hitz hau igurzkariz hasten duten hizkerek. 
 
 
4.2.47. Hitz hasieran txetxekarietan igurzkari/afrikatu oposaketaren neutralketa. 
Aurreko kasu bertsua dugu baina txetxekariekin. Kodaketa, aurrekoaren modukoa, 
"0" afrikatua ezagutzen duten hizkerentzat eta "1" igurzkaria egiten dutenentzat. 
 
 
4.2.48. Txistukarietan urkari baten ondorengo igurzkari/afrikatu oposaketaren 
neutralizazioa ({, s, } -> {, c, }/ {n, l, r}--) aztertzen da; 4.2.45. ezaugarrian 
moduan egingo da hemen ere. 
 
 Bi galderatako erantzunak lantzen direnez, hiru aukera leudeke teorian: 
batean ere ez gauzatzea arau hori, batean baino ez gauzatzea eta bietan gauzatzea. 
Baina jaso diren emaitzetan bi aukera baino ez dira agertzen: batean ere ez da 
gauzatzea arau fonologikoa eta beste hizkera batzuetan bietan gauzatzea. 
 
 Honenbestez, kodaketa honela burutuko da: "1" izango da batean ere ez bada 
gauzatzen eta "2" bietan gauzatzen bada. 
 
 
4.2.49. "Txistukari afrikatua + herskaria" elkarketaren gauzatzea ({, c, }  > {, s, 



 

 

 
 

} /   ── {b, d, g}).  
 
 Itaun bitako erantzunak dira aurkezten diren datuak. Berez hiru aukera izango 
lirateke: batean ere ez da gertatzen, batean gertatzen da eta bestean ez, eta bietan 
gertatzen da. Baina erantzun guztiak aztertu ostean, hauetako bi baino ez dira 
agertzen: bietan gertatzen da eta bietarik batean gertatzen da. 
 
 Ondorioz, kodeak hauek izango dira: "1" bietarik batean gertatzen da 
(bietarik zeinnahitan emoten delarik) eta "2" bietan gertatzen da. 
 
 
4.2.50. "Ez + z-" (aditzetan) testuinguruaren emaitzak lantzen ditu ezaugarri honek. 
Bi aukera azalduko dira: edo igurzkari bien arteko ondorioa afrikatu bihurtzea edo 
igurzkarien arteko sinplifikatzea. 
 
 Kodaketa honela eratzen da: "0" izango da igurzkarien sinplifikatzea ematen 
denean eta "1" afrikatzea gertatzen bada. 
 
 
4.2.51. "Ez" partikula eta adizki baten lotura beste bi kasutan aztertzen da ezaugarri 
honetan: adizkia "n-" edo "l-" batez hasten denean, hain zuzen ere. Sinplifikatuz hau 
genuke: "ez + (n-, l-)". 
 
 Kodaketan "0" kodea igurzkaria galtzen ez denean erabiliko da, "1" igurzkaria 
desagertzen denean.  
 
 
4.2.52. Kontsonante antihiatusaren ezagutza. Hiru hitz jaso dira soinu honen 
azterbidean, hirurak aspaldiko euskal ondarekoak.  
 
 Aukerak aztertzean lau posibilitate desberdin azaltzen dira. Hona hemen: 
 
- 1: bai / bai / bai 
- 2: ez / bai / bai 
- 3: ez / ez / bai 
- 4: ez / ez / ez 
 
 (Bai = kontsonantearen agertzea; ez = ez agertzea) 
 
 Hau da, hiru hitzetatik batean ere ez ematea, bakarrean izatea kontsonante 
hori, bitan egotea eta hiruretan azaltzea. 
 
 Zenbakizko kodaketa eraikitzean, honela jokatuko da: "0" kodea izango du 
behin ere erabiltzen ez duen hizkerak; "1" behin agertzen bada, "2" bitan bada eta "3" 
hiruretan agertzen bada. 
 



 

 

 
 

 
4.2.53. Deklinagaiari artikulua eransten zaionean sortzen diren arau fonologikoei 
ekingo zaio ondorengo lerrootan. Zuhaitz hierarkikoak gauzatu dira gorago arau 
horiek egituratzeko.  
 
 Kasu bakoitzaren hizkuntz aldakien hierarkiari dagokion modelizazio 
numerikoa ezartzen da. Aldez aurretik esan behar da kodaketa honetarako ez dela 
kasu guztietan berdin jokatu, oso kasu desberdinak ematen direlako deklinabide 
morfema bakoitza eransten zaionean, direlako arau morfonologikoak direla eta. Hau 
da, [dis] (disimilazioa) bezala formulatu den arau fonologikoa ez da beti lehen edo 
bigarren zenbakia izango kodaketa honetan. Ikus dezagun adibide batekin:  
 
"-a + a" delarik honako fenomeno morfonologikoak ematen dira: 
 
   - 1. disimilazioa: -ea 
   - 2. disimilazioa: -ia 
   - 1. asimilazioa: -ie 
   - 2. asimilazioa: *-ii 
   - Bokal erorketa: aa > a; ea > e; *ii > i,... 
 
"-i + a" delarik ostera beste hauek: 
 
   - Konts. sorrera: -ixa, -iya 
   - 1. asimilazioa: -ie, -ixe, -iye 
   - 2. asimilazioa: *-ii 
   - Erorketa: -i 
 
 Bi eratako kodaketa erabili da arau morfonologiko hauetan: batetik kodaketa 
binakaturikoa ad hoc egindako analisi estatistikoetarako posible egiten baitzuen 
eraikitako programak; hamartarra bestelako analisietan:  
 
 
 
                 -a + a                                       
      ┌─────────────┴─────────────┐                           
      │                           │                     ┌───┐ 
     *-aa                         -ea                   │ A │ 
 ┌────┴─────┐           ┌─────────┴──────────┐          └───┘ 
 │          │           │                    │          ┌───┐ 
 │          │           │                   -ia         │ B │ 
 │          │      ┌────┴────┐           ┌───┴────┐     └───┘ 
 │          │      │         │           │        │     ┌───┐ 
 │          │      │       *-ee          │       -ie    │ C │ 
 │          │      │      ┌──┴──┐        │     ┌──┴──┐  └───┘ 
 │          │      │      │     │        │     │     │  ┌───┐ 
 │          │      │      │     │        │     │   *-ii │ D │ 
 │          │      │      │     │        │     │     │  ├───┤ 
 │         -a      │      │    -e        │     │    -i  │ E │ 
                                                        └───┘ 



 

 

 
 

*-aa       -a     -ea   *-ee    -e      -ia   -ie   -i        
  
 
 Kasu honetan bost maila desberdinetan ematen dira aldaketa fonologikoak (A, 
B, C, D eta E), hiru arau fonologiko direla medio.  
 
 Sistema binakaturikoan distantzia neurtzeko oinarria zera da: ematen den 
arau fonologiko bakoitzak distantzia unitate bat markatuko du. Ondorioz *-aa 
formatik -ea formara distantzia bat kontatuko da, arau fonologiko batek baino ez 
duelako parte hartzen (*-aa > -ea = 1); -a formatik -ea formara distantzia bi izango 
da (-a > -ea = 2) bi arau fonologiko direlako tartean: -a formatik *-aa formara bat 
eta honetatik -ea formara bigarrena. Azkenik, *-aa formatik -i formara bost izango 
da distanzia linguistikoa (*-aa > -ea > -ia > -ie > *-ii > -i = 5), bost direlako aldaki 
batetik bestera joateko beharrezko diren arau fonologikoak. 
 
 Errealitate hau bilduko zuen kodaketa aukeratu beharra ikusten zen. Eta 
sistema binakatuarekin ematen dela uste dugu. Azken kasua hartuz kodaketa 
binakaturikoan ondoko hau litzateke: 
 
 -aa = 00000 
 -i  = 11111 
 
 Sistema hamartarrean burutzapen bakoitzak digito bateko kodea izango du. 
Zenbat burutzapen azaltzen diren, hainbat kode desberdin erabiliko dira: lehen 
burutzapena "1" zenbakiarekin ordezkatuko da, bigarrena "2"arekin eta horrela 
burutzapen guztiak ordezkatu arte. 
 
 Hona hemen burutzapenak eta bi sistematako kodeak: 
 
a) sistema hamartarrean: 
 
 *-aa: 1 
 -a: 2 
 -ea: 3 
 -ee: 4 
 -e: 5 
 -ia: 6 
 -ie: 7 
 -i: 8 
 
b) sistema binakaturikoan: 
 
 *-aa: 00000 
 -a: 00001   
 -ea: 10000   
 -ee: 10100   
 -e: 10101   



 

 

 
 

 -ia: 11000   
 -ie: 11100  
 -i: 11111    
 
 
 
4.2.54.  -e + a 
 
 Arau fonologiko hauek ematen dira: disimilazioa (-ea > -ia), ondoren asimilazio 
bat eman daiteke (-ia > -ie) eta azkenik, bokal erorketa ere jaso daiteke, disimilazio-
asimilazio aurretik zein ondotik.  
 
 Kodaketa hau egitura osoari aplikatuz honela geldituko litzateke: 
   
 
                     -e + a  
               ┌────────┴───────┐ 
               │                │              
              -ea              -ia             
          ┌────┴────┐      ┌────┴────┐         
          │         │      │         │         
          │       *-ee     │        -ie        
          │         │      │     ┌───┴────┐    
          │         │      │     │        │    
          │         │      │     │      *-ii   
          │         │      │     │        │    
          │        -e      │     │       -i    
                                               
        -ea        -e     -ia   -ie      -i    
                                                        
 Lau arauk hartzen dute parte kasu honetan. Formen arteko lotura eta elkarren 
arteko arau fonologikoak hauek dira: -ea fomatik -e formara joateko bi arau 
fonologiko behar ditugu (-ea > *-ee > -e);  -ia formara heltzeko, aldiz, arau bat 
bakarra; -ie formara bi (-ea >  -ia > -ie); eta -i formara, azkenik, lau arau fonologiko 
(-ea > -ia > *-ii > -i). 
 
 Distantziak ere horrela gauzatzen dira sistema binakaturikoan: -ea formatik  -e 
formara bi distantzia; -ia formara bat; -ie formara ere bi; eta -i formara lau. 
Abiapuntua aldatuz eta -e forma hartuz, -ea forma bi litzateke;  -ia formara 3; -ie 
formara lau; eta -i formara 6. Abiapuntua -ia hartuz, -ea formara bat; -e formara 3; -
ie formara 1 eta -i formara 3. Abiapuntua -ie denean -ea formara 2; -e formara lau 
litzateke; -ia fomara bat; eta -i formara 2. Azkenik, -i izanik abiapuntua zera genuke: 
-ie formara 2; -ia formara 3; -ea formara 4 eta -e formara 6. 
 
 Kodaketa binakaturikoa honela azaltzen da: 
 
 -ea:  00000 
 -e: 00011   
 -ia: 10000   



 

 

 
 

 -ie: 10100    
 -i: 10111 
 
 Kodaketa hamartarrean, ostera, guztiz bestelako kodaketa burutzen da eta 
honenbestez distantziak ere desberdinak gauzatzen dira. Hona hemen, bada, erabili 
den kodaketa: 
 
 -ea: 1 
 -e: 2 
 -ia: 3 
 -ie: 4 
 -i: 5 
 
            
 
4.2.55. -i + a  
 
 Eraiki den hierarkia linguistikoari kodaketa hau ezarriz, honelako zerbaiten 
aurrean ginateke: 
 
 
                  -i + a          
         ┌───────────┴───────────┐  
         │                       │              
        -ia                    -ija             
    ┌────┴────┐            ┌─────┴─────┐        
    │         │            │           │        
    │         │          -ija        -ia       
    │         │         ┌──┴──┐     ┌──┴──┐     
    │         │         │     │     │     │     
    │        -ie        │   -ije    │   -ie    
    │      ┌──┴─┐       │     │     │     │     
    │      │    │       │     │     │     │     
    │      │  *-ii      │     │     │     │     
    │      │    │       │     │     │     │     
    │      │   -i       │     │     │     │     
                                                
   *-ia   -ie  -i     *-ija *-ije  -ia  -ie    
 
 
 *-ia formatik bai -ixa formara, bai *-ija formara dagoen distantzia berdina da, 
eta baita alderantziz ere. Baina azken bi forma hauek ez dira berdinak elkarren 
artean; *-ia formatik desberdintzen dituen arau berdintsua izan arren, soluzio 
desberdinak ematen dizkiote arazoari eta ondorioz desberdinak dira. 
 
 Kodaketa binakaturikoa hau izango da: 
 
 -ie: 00100  



 

 

 
 

 -i: 00111   
 -ia: 11000  
 -ie:  11100 
 
 Sistema hamartarrean ostera: 
 
 *-ia: 1 
 -ie: 2 
 -i: 3 
 *-ija: 4 
 *-ije: 5 
 -ia: 6 
 -ie: 7 
   
 
4.2.56.  -o + a  
 
 -a+a eta -e+a formetan bezala hemen ere lau arau fonologiko betetzen dira: 
disimilazioa, asimilazioa (bi aldiz) eta bokal erorketa. Beste eragiketarik egin gabe 
kasu horietan ezarri kodaketa bera jar genezake hemen ere: 
 
                -o + a 
           ┌──────┴──────┐ 
           │             │              ┌───┐ 
          -oa           -ua             │ A │ 
       ┌───┴───┐   ┌─────┴──────┐       └───┘    
       │       │   │            │       ┌───┐ 
       │       │   │           -ue      │ C │  
       │       │   │       ┌────┴───┐   └───┘ 
       │       │   │       │        │   ┌───┐ 
       │     *-oo  │       │      *-uu  │ D │ 
       │       │   │       │        │   ├───┤ 
       │      -o   │       │       -u   │ E │    
                                        └───┘ 
     -oa      -o  -ua    -ue       -u   
 
 
 Honen arabera, sistema binakaturikoan, forma hauen artean diferentziak hauek 
lirateke: 
 
-oa formatik -o formara 2 diferentzia;  
-oa formatik -ua formara 1; 
-oa formatik -ue formara 2; 
-oa formatik -u formara 4. 
 
 Beste era batean esanda: -oa formatik -ua forma dagoen distantzia edo 
besberdintasuna bikoiztu egiten da -oa formatik -o edo -ue formara. Zeren -oa 
formatik -ua formara heltzeko, arau fonologiko bat baino ez baita jasan behar. Hain 



 

 

 
 

zuzen ere A laukiak adierazten duena: disimilazioa. Baina -oa formatik bai -o, bai -ue 
formara pasatzeko bi arau fonologiko jasan behar dira: -o formara heltzeko, lehenik, 
asimilazio bat gertatu behar da (-oa > *-oo) eta, ondoren, bokal berdinen arteko 
bakuntzea (*-oo > -o). Bestalde, -ue formara heltzeko aurrerako aipatu disimilazio 
araua (-oa > -ue) eta ondoren asimilazio arau bat (-ua > -ue). 
 
 Azkenik, -oa formatik -u formara heltzeko lau arau fonologiko behar dira 
goiko zuhaitz hierarkikoari jarraituz: -oa > -ua > -ue > *-uu > -u.  Horregatik, 
forma bi hauen arteko distantzia -ua formara dagoena baino hiru bider handiagoa da. 
 
 
 Kodaketa binakaturikoa hau izango da: 
 
 -oa: 00000    
 -o: 00011    
 -ua: 10000    
 -ue: 10100     
 -u: 10111 
 
 Sistema hamartarrean aldiz: 
 
 -oa: 1 
 -o: 2 
 -ua: 3 
 -ue: 4 
 -u: 5 
 
 
 
4.2.57.  -u + a   
 
 Azter-eremuan agertzen diren burutzapenen zuhaitz hierarkikoa honela gauzatu 
 da gorago:: 
 
 
             -u + a     
          ┌─────┴─────┐ 
          │           │ 
          │          -ue  
          │      ┌────┴────┐ 
          │      │         │ 
          │      │       *-uu 
          │      │         │  
          │      │        -u  
                              
         -ua    -ue       -u      
  
 



 

 

 
 

 Forma hauen artean -ua formatik -ue formarako urratsa arau fonologiko batez 
gauzatzen da, asimilazio batez; -u formara heltzeko, ostera, hiru arau fonologiko 
behar dira (-ua > -ue > *-uu > u). Distantziatara pasatuz zera esan behar da: -ua 
formatik -ue formara distantzia bat izango dela eta -u formara, ordea, 3 izango dela. 
 
 Kodaketa binakaturikoa honela gauzatu da: 
 
 -ua: 00000   
 -ue: 00100     
 -u: 00111    
 
 Sistema hamartarrean: 
 
 -ua: 1 
 -ue: 2 
 -u: 3 



 

 

 
 



 
 

 

 

  
 
 
 
4.3. Izen morfologiari buruzko ezaugarrien kodaketa 
 
 Hizkuntz parametro honetako datuen kodaketa sistema hamartarra erabiliz 
burutu da. Hizkera batzuetan erantzun bat baino gehiago direnez ezagunak ezaugarri 
desberdinetan datuak behar bezala kodatzeko ezaugarri horiek bikoiztu egin dira 
modalitate desberdinetan. Horrela, hasierako 27 ezaugarriak 36tan aztertu dira, 9 
ezaugarri bikoiztu direlarik. 
 
 Ondoan proposatzen da aukeratu den kodaketa: 
 
 
4.3.1. 16 kasuko deklinabidea: 16 kasutako datuak jaso dira. Kasu bakoitzetik bat 
baino ez. Morfologikoki aztertuko da ezaugarri hau. Deklinabidean aztertzen diren 
16 kasuetako morfema edo atzizkiak ezagutzen diren da aztertzen dena ezaugarri 
honetan. 
 
 Kodaketa bai/ez erakoa izango da: "0" 16 kasuotako atzizki guztiak erabiltzen 
direnean eta "1" kasuren bat edo batzuetako atzizkia ezagutzen ez denean. 
 
 
4.3.2. Mugatu / mugagabe oposaketa neurtzeko 5 kasu hartu dira. Oposaketak 
bizirik dirauen, hau da, mugagabea -tan morfemarekin gauzatzen den aztertzen da. 
Honenbestez, eskuartean diren aukerak hauek izango dira: 
 
- kasu guztietan oposaketak irautea; 
- bost kasutatik lauretan irautea; 
- hirutan baino ez irautea; 
- bitan irautea;  
- behin gertatzea; eta 
- behin ere ez gertatzea. 
 
 Bost aukera horiek kodatzeko garaian sistema hamartarra erabiliz, honela 
gelditzen da: 
 
- behin ere ez bada gertatzen oposaketa edo, bestela esanda, -tan morfema behin ere 

ez bada agertzen, kodea "0" izango da; 
- behin baino gertatzen ez bada morfema hori, kodea "1" izango da; 
- bitan gertatzen bada kodea "2" izango da; 
- hirutan agertuz kodea "3" jarriko da; 
- lautan azalduz kodea "4" izango da; eta 
- denetan agertzen bada kodea "5" izango genuke. 
 
 



 
 

 

 

4.3.3. Bizidun / bizigabe oposaketa. Kasu bakar batez landuko da. Hemen "bai/ez" 
sistema hautatu da: "0" izango da aipatu oposaketarik ez danean ezagutzen; "1" 
oposaketa ezagutzen denean. 
 
 
4.3.4. Hurbiltze adlatiboaren morfema. Batetik, kasu hori ezagutzen den ala ez 
adierazi behar da. Behin ezagutzen bada bi aukera izango dira hartzen den 
morfemaren arabera: -rantz ala -runtz.  
 
 Eraiki den kodaketak errealitate hau kontuan hartu du. Hiru aukera izango 
ditugu, beraz: a) kasu honen balio semantikoa kasuaren morfemak erabili gabe, beste 
era batzuk erabiliz, burutzea; b) -rantz morfema erabiltzea, eta c) -runtz aldakia 
erabiltzea. 
 
 Kodaketa era honetan eraiki da: a) kasu-marka ezagutzen ez denean, "0" 
izango da kodea (aldera moduan modelizatu den aukera da); b) kasu-marka 
ezagutzen delarik eta morfema hori -rantz bada kodea "1" izango da; c) kasu-marka 
ezagutuz -runtz morfema erabiltzen bada "2" izango da kodea. 
 
 
4.3.5. -raino / -ra arte morfemen bereizkuntza muga adlatiboan. Morfema hauek 
ezagutuz gero ea bereizketa bizirik dagoen ala ez da aztertzen dena. Beste era batera 
esanda: nozio lokatiboetako -ra arte morfema erabiltzen den ala ez; kontzeptu 
lokatibo eta tenporaletarako erabiltzen diren atzizkien artean bereizkuntza egiten den 
ala ez. Bi morfemak erabiltzen dituzten hizkeratan, -ra arte morfema lokatiboetarako 
ere erabiltzen denez, bi morfema hauen artean ez dutela bereizketarik egiten ulertuko 
da. 
 
 Kodaketa bai/ez erakoa izango da: "1" bereizketa bizirik duten hizkeretarako 
erabiliko da; "0" bereizketarik ez daukaten hizkeretarako. 
 
 
4.3.6. Ergatiboaren singular eta pluralaren arteko oposaketa morfologikoa. Ergatibo 
singular eta absolutibo plurala gaur egun berdintsu ahoskatzen dira euskararen eremu 
osoan batetik; ergatibo plurala, bestalde, eremu zabalean singularra burutzen den 
bezalaxe egiten da, nahiz oposaketa ere ezagutzen den beste eremu zabal batean. 
 
 Ergatibo singular eta pluralaren arteko oposaketa morfematikoa bizirik den 
ala ez jakiteko ergatibo plurala hartuko da. 
 
 Kodaketa, beraz, ergatibo anitzaren arabera eraikiko da: "1" izango da 
burutzapena -ak delarik, "2" errealizazioa -ek denean. 
 
 
4.3.7. Soziatiborako erabiltzen den morfemaren araberako kodaketa. Bi dira 
ezagutzen diren morfemak: -gaz eta -ekin (ez dira kontuan hartzen morfema honen 
aldakiak: -ekilan...). Aukera desberdinak gauza daitezke, halere, bi morfemen artean 



 
 

 

 

eta hizkera desberdinetan. Hona hemen: 
 
 a) Singularrean -gaz eta pluralean -akaz 
 b) Singularrean -gaz eta pluralean -ekin 
 c) Singularrean -ekin eta pluralean -akaz 
 d) Singularrean -ekin eta pluralean -ekin 
 
 c) aukera ez da aurkitzen bildu diren datuetan. Ondorioz, hiru dira aurkezten 
diren posibilitateak. 
 
 Kodaketarako digito bat erabiliko denez honela gauzatu da kodaketa: 
 
 -agaz / -akaz: 1 
 -agaz / -ekin: 2 
 -ekin / -ekin: 3 
 
 Baina hizkera batek (H135) pluralerako bi morfemak erabiltzen dituenez, 
ezaugarri hau bikoiztu egingo da. Beste hizkera guztiak bi modalitateetan21 berdin 
kodatuko badira ere, H135 hizkera 4.3.7.1. ean -agaz /-akaz moduan kodatuko da 
eta bere kodea "1" izango da, baina 4.3.7.2. modalitatean -agaz /  -ekin moduan 
egingo denez bere kodea "2" izango da. Horrela, lehen modalitatean kodea "1" duten 
hizkerekin bat izango da eta euren artean ez da diferentzia edo distantziarik 
kontatuko eta bigarren modalitatean "2" kodea duten hizkerekin da parekatuko. 
 
 
4.3.8. Destinatiboaren morfemen ezagutza. Bi morfema daude kasu honetarako. 
Baina hiru aukera desberdin: 
 
 a) -entzat 
 b) -entzako 
 c) -endako 
 
 Hiru aukera hauek dira jaso diren hizkuntz datuetan agertzen direnak. Baina 
badira hizkerak hauetako aukera bat baino gehiago ezagutzen dutenak, hauen artean 
H108, H308 eta H309. Hauetan, -entzat eta -entzako morfemak, biak dira erabiltzen 
direnak. 
 
 Honenbestez, ezaugarri hau ere bi modalitate desberdinetan bikoiztu beharra 
dago: 4.3.8.1. ean aipatu hizkerak -entzako moduan modelizatuko dira eta 4.3.8.2. 
modalitatean -entzat moduan. Era honetan bai bata zein bestea ezagutzen dutenekin 
bat izango dira modalitate bakoitzean. 
 
 Aukerok, bada, honela kodatzen dira: 
 
                         
    21 Azpi-ezaugarrietan esan nahi dugu; hau da, 4.3.7. ezaugarria bitan banatzen da: 
4.3.7.1. eta 4.3.7.2. 



 
 

 

 

 a1) -entzat: 1 
 b1) -entzako: 2 
 c1) -endako: 3 
 
 
4.3.9. Adlatiboko morfemen ezagutza. Morfema desberdinen ezagutza da aztertuko 
dena. Batetik, beraz, -ra (eta bere aldaki fonetikoa den  -la); eta bestetik -rat (eta 
bere aldaki fonetikoa den -lat). 
 
 Kodaketak digito bat izango du eta honela gauzatuko da: -ra delarik kodea 
"1" izango da; bestalde -rat denean "2". 
 
 
4.3.10. Mugagabeetan loturazko hizkia kontsonantez amaitzen diren deklinagaietan. 
Datibo mugagabean kontsonantez amaitzen diren hitzetan loturazko hizkirik 
agertzen den ala ez aztertzen da.  
 
 Bi aukera izango dira: loturazko hizkia agertzen bada kodea "1" izango da 
eta ez bada agertzen "2". 
 
 
4.3.11. Izenordain indartuak. Erabiltzen diren ala ez eta erabiltzen direnetan sistema 
(neu, heu, geu, zeu, zeuek / nerau, herau, zeu, gerok, zerok) hautatzean datza 
oposaketa hau. 
 
 Kodaketak lehenik izenordainetan neutro / indartu oposaketa bizirik dagoen 
izango du kontuan. Eta bizirik den tokietan zein sistema erabiltzen den azaldu behar 
du.  
 
 Jaso diren datuetan, izenordain indartuen sistema bat baino ez da agertzen. 
Ez dago azter-eremuan nerau, zerori... sistema erabiltzen duen hizkerarik. Honela 
burutuko da kodaketa: izenordain indartua ezagutuz gero, kodea "1" izango da eta 
ez bada ezagutzen "2". 
 
 
4.3.12. Izenordain galdezkatzaileak (nor/zein). Galdera baten emaitzekin lantzen da 
ezaugarri hau. Kodaketa honela eraiki da: nor delarik gauzatzen dena berari 
dagokion kodea "1" izango da eta zein bada erabiltzen dena kodea "2".  
 
 Bi formak ezagutzen dituzten hizkerak ditugunez (H109, H129, H130, 
H131, H132 eta H308) ezaugarria bikoiztu egingo da: 4.3.12.1. eta 4.3.12.2.  
 
 
4.3.13. Izenordain zehaztugabeak (galdetzaile pluralak). Aztertzen dena zera da: ia -
tzu pluraleko morfema izenordain zehaztugabeekin ezaguna den ala ez. 
 
 Kodaketak bi aukera izango ditu kontuan: -tzu azaltzen bada "1" izango da 



 
 

 

 

bere kodea eta ez bada agertzen "2".  
 
 
4.3.14. Izenordain galdezkatzaileak (nola/zelan). Galdera bakar batez lantzen da 
ezaugarri hau. Datuen arabera hiru aukera daude: zelan ezagutzea, nola ezagutzea 
eta bi formak ezagutzea. 
 
 Kodaketa eraikitzerakoan, aurreko ezaugarrian egin bezala, datuen 
errealitatea kontuan izango da eta hizkera batek (H308) bi formak ezagutzen 
dituenez, ezaugarria bikoiztu egingo da. Era honetan 4.3.14.1. modalitatean zelan 
forma duten hizkerekin parekatuko da eta 4.3.14.2. modalitatean nola duen 
hizkerarekin. 
 
 Bestalde, kodeak hauek izango dira: zelan ezagutzen denean "1" izango da 
eta nola denean ezaguna "2". Kasu honetan H308 hizkerak 4.3.14.1. modalitatean 
"1" izango du kodetzat eta 4.3.14.2. modalitatean "2". 
 
 
4.3.15. Izenordain zehaztugabeak perpausa [+ baiezkoa] denean. Kasu honetan 
oposaketan dauden morfemak hauek dira: batetik -bait morfemaren agerpena edo 
ezagutza (norbait, zerbait...). Bestetik, nonor-zeozer... erako izenordainak. e.a. 
Oposaketa elementu hauen agertzean edo ez agertzean datza; morfema hauetarik 
zein baliatzen den, alegia. Eskuarteko datu hauek hiru taldetan sailkatu dira: 
 
 a) norbait formaz modelizatu dena; 
 b) errepikatuz lortutako formak: nonor bezala egin dena; 
 c) bestelako formak: baten bat. 
 
 Hizkera batzuk erantzun bat baino gehiago ezagutzen dute. Gertakari honek 
ezaugarri hau bikoiztera behartu du. Kasu guztietan erantzun tipo bakoitzak kode 
hau izango du: 
 
 a1) nonor denean "1" izango da kodea, 
 b1) norbait delarik kodea "2" izango da; eta 
 c1) baten bat moduan modelizatu denak "3" izango du. 
 
 
4.3.16. Izenordain zehaztugabeak ezezko perpausetan. Aukera bakarra baino 
gehiago dago euskalkietan zehar, baina ustez bederen beti ere eskluienteak edo 
baztergarriak. 
 
 Azter-eremuan hauetatik sistema bat baino ez da ezaguna (inor...). Eta 
bestalde, [+baiezko] perpausetako formak ere agertzen dira, oposaketa hauen eta 
berez [-baiezko] formen artean emoten delarik. 
 
 Kodaketan "1" kodeak iñor forma ordezkatuko du eta "2" kodea [+baiezko] 
forma den baten bat formak. 



 
 

 

 

 
 Hizkera batzuetan posible diren forma biok agertzen direnez, ezaugarria 
bikoiztu egin da: 4.3.16.1. eta 4.3.16.2. 
 
 
4.3.17. Artikulu hurbilaren ezagutza. Kodaketa bai/ez erakoa izango da: artikulu 
hurbila ezagutzen bada (-ok) kodea "1" izango da eta ez bada ezagutzen (-ak) "0". 
 
 
4.3.18. Erakusleak. Eraikiko den kodaketak 3. graduko singularrean dagoen 
oposaketa hartuko du kontuan. Aukera bietarik bata edo bestea hartu beharko dira. 
 
 Kodaketak digito bat izango du: "1" izango da a formari dagokiona eta "2" 
aura bada. 
 
 
4.3.19. Erakusle indartuak. Aukerak honako hauek dira 3.3.19.an ikus bezala: 
 
 - berau 
 - auxe 
 
 Kodaketan "1" kodea ber- elementua agertzen den tokian jarriko da eta "2" 
ber- osagaia ezagutzen ez duen formaren ordezkari. 
 
 
4.3.20. "bat" izenordea. Bai/ez erako erantzunak izango dira ondorenez lortuko 
direnak. Forma bat baino ez da agertzen azter-eremuan eta ondorioz hizkera guztiek 
kode bera izango dute, "1" kodea, alegia. 
 
 
4.3.21. Zenbatzaile zehaztuak: orduak (13ak). Datuak bai/ez erakoak dira: "1" 
pluralez egiten denean eta "2" ordua singularrez adierazten bada. 
 
 
4.3.22. Zenbatzaile zehaztugabeak: 1. kausa (zenbait/batzuk). Aztertu diren 
hizkeretan batzuk moduan modelizatu den forma baino ez dela agertzen kontuan 
hartzen bada, kodea 1 izango da hizkera guztietan. 
 
 
4.3.23. Zenbatzaile zehaztugabeak: 2. kasua (asko/anitz). Azter-eremu linguistikoan 
"asko" baino ez denez agertzen kodea beti "1" izango da. 
 
 
4.3.24. Zenbatzaile zehaztugabeak: 3. kasua (honenbeste / horrenbeste / hainbeste). 
Hiru gradutako oposiziorik ezagutzen den aztertzen da.  
 
 Kodaketan honela jokatu da: hiru forma hauetarik bat bakarrik erabiltzen 



 
 

 

 

bada kodea "1" izango da; bi erabiltzen badira kodea "2" eta hirurak erabiltzen badira 
kodea "3" izango da.  
 
 
4.3.25. Zenbatzaile orokorrak (denak/guztiak). Bi aukera daude eskuartean: a) 
guztiak eta b) denak. Kodaketa ondokoa izango da: a) kasuan kodea "1" izango da; 
eta b) kasuan "2". 
 
 Bi erantzunak dituzten hizkerak aztertzeko ezaugarria bikoiztu egin da. 
Bikoizketa egin ostean batean guztiak bezala kodatu dira eta bestean denak bezala. 
 
 
4.3.26. Izenordain zehaztugabe eratorriak (zeinnahi, zernahi.../edozein, edozer...). 
Kodaketa orduan honela jokatu da: edozein formari "1" kodea egokitu zaio eta 
edonor formari "2".  
 
 Baina hizkera batzuetan bi formak direnez ezagunak, ezaugarria bikoiztu egin 
da. Horrela, bi formak ezagutzen dituzten hizkerak eremu osoko hizkerekin 
elkarturik agertuko dira. 
 
 
4.3.27. Konparaketak (berdintasunezkoa). Jaso diren datu linguistikoak honela 
modelizatu dira: beste(ko), modukoa, adina eta bezain. 
 
 Ezaugarria bikoiztu egin da hizkera batzuetan eredu bat baino gehiago 
ezagutzen delako: 4.3.27.1. eta 4.3.27.2. 
 
 Hizkera desberdinetan zehar ezagutzen diren aukera biak hauek dira: beste-
modukoa, beste-adina eta beste-bezain. Ikusten denez bikote guztietan beste 
morfema azaltzen da.  
 
 Hona bada kodaketa: 
 
 - beste(ko): 1 
 - modukoa: 2 
 - adina: 3 
 - bezain: 4 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
4.4. Aditz morfologiari buruzko ezaugarrien kodaketa 
 
 Hona hemen aditz morfologian aukeratu diren ezaugarriei dagokien kodaketa 
numerikoa. Izen morfologian jarraitu den bidea urratuten da parametro honetan ere. 
 
 Aukeratu diren ezaugarrietarako datuen kodaketa honela gauzatzen da. 
 
 
4.4.1. Laguntzailearen sustraia [+indikatibo] denean. Hiru eredutan banandu dira 
datuak eta honako kodaketa ezagutu dute: 
 
 a) deutso: 1 
 b) dio: 2 
 c) jao: 3 
 
 Hau da, lehen ezaugarrian hiru aukera daude: deutzo, dio eta jao. Hizkera 
bakoitzak aukera bat baino ez du ezagutzen. Ez dago ezaugarria bikoiztu beharrik. 
Lehenak "1" kodea hartzen du, dio adizkiak "2" eta jao formak "3". 
 
 
4.4.2. Aditz laguntzailearen sustraia [-indikatiboan]. Forma bakarra agertzen da 
eremu guztian zehar bigarren ezaugarri honetan: daion. Kodea hizkera guztietan 
berdina izango da: 1. 
 
 
4.4.3. Aditzaren aspektua. Ezaugarri honi dagokionez ere, aukera bakarra denez 
ezagutzen dena, kodea 1 izango da eremu osoan. 
 
 
4.4.4. Ari izan egituraren ezagutza. Honela modelizatu eta kodatu dira datuak: 
 
 4.4.4.1. 
 a) dago: 1 
 b) besteak: 0 
  
 4.4.4.2.  
 a) ari da: 1 
 b) ez da ezagutzen: 0 
 
 Bi galdera hauen erantzunen artean bi forma agertzen dira: dago moduan 
modelizatu dena eta ari da moduan egin dena. Hizkera batzuetan bi formak dira 
ezagunak, biak erabiltzen dira.  
 



 

 

 
 

 Oinarrian bi galdera daudela kontuan hartuta, galderen arabera bikoiz 
genezakeen datu hau. Baina nahiago izan dugu bi galdera horietan jaso diren 
erantzunen arabera egitea: 4.4.4.1. modalitateak dago adizkia aztertuko du eta 
ezagutzen duten hizkerek "1" kodea izango dute; 4.4.4.2. modalitateak ari da 
perifrasia izango du aztergai: ezagutzen duten hizkerek "1" kodea izango dute, 
besteek "0" izango dutelarik. 
 
 
4.4.5. [+gero] aspektuaren marka. Lortutako ereduak era honetan kodatu dira: 
 
 a) jango: 1 
 b) janen: 2 
 
 Baina lehen forma baino ez denez ezagutzen jasotako erantzunen artean 
hizkera guztietan "1" izango da kodea. 
 
 
4.4.6. Marka modalaren ezagutza. Eskuartean diren datuak modelizatu ostean, 
honako kodaketa ezarri zaie: 
 
 a) jango da, eukiko dau: 1 
 b) -ke (dateke, duke): 2 
 
 Bi aukeratatik bat baino ez da agertzen jaso diren erantzunetan. Ondorioz, 
kode bakarra izango da hizkera guztietan: "1". 
 
 
4.4.7. Aldiaren 3. pertsonaren marka. Bi eredu agertzen dira: eban/eben eta 
zuen/zuten. Eredu bi hauek aztertzeko datu hau bikoiztu egin da: 
     
     4.4.7.1. eban/eben: 1 
                  bestelakoa: 0 
 
     4.4.7.2. zuen/zuten: 1 
                   bestelakoa: 0 
 
 
4.4.8. Aldiaren "-n" markaren ezagutza. Erantzunak ikusi ostean denak "-n"rekin 
agertzen dira. Kodaketa bbeti "1" izango da: 
 
    4.4.8.1. (z)etorren: 1 
 
    4.4.8.2. (z)ebilen: 1 
 
 
4.4.9. Pertsona markak: izen sintagma nor-en pertsona markak. Hiru aukera daude 



 

 

 
 

kasu honetan: zara, zaree eta zarete moduan modelizatu direnak. Lehena plural 
morfemarik gabea eta beste biak morfema desberdinak dituztenak. Kodaketa honela 
gauzatu da: 
 
 a) zara: 0 
 b) zaree: 1 
 c) zarete: 2 
 
 
4.4.10. Pertsona marka: nork sintagmaren 3. pertsona plurala. Bi galderatako 
erantzunak izan arren, aukera bakarra da ezaguna azter-eremu osoan: -e. Kodaketa 
"1" izango da hizkera guztietarako. 
 
 
4.4.11. Nork pertsona marka (nor-nork: zuek). Hemen ere bi galderatako erantzunak 
jorratu arren, hizkeretan zehar erantzun bera jaso da. Bi aukera dira: edo pluralgilea 
erabiltzea edo ez erabiltzea (batetik -zue eta bestetik -zu). Pluralgilea erabiltzen bada 
kodea "1" izango da eta ez bada "0": 
 
 a) -zu: 0 
 b) -zue: 1 
 
 
4.4.12. Nork plurala aditz trinkoetan. Erantzunen artean hiru erantzun desberdin 
agertzen dira: a) plural morfemarik ez erabiltzea, b) -z erabiltzea eta c) -z-. Hona 
hemen nola eratu den kodaketa: 
 
 4.4.12.1. Plural morfemarik ez.: 1 
                 plural morfema bai: 2 
 
 4.4.12.2. -z: 1 
                beste aukerak: 2 
 
 4.4.12.3. -z-: 1 
                beste aukerak: 2 
 
 Ezaugarri hau hirukoiztu egin da datuak egokiro jasotzeko. 
 
 
4.4.13. Nork plurala (nork-nor). Hiru erantzun tipo desberdin gauzatu dira datu 
honetarako: -z, -it- eta bi pluralgileak batera erabiltzen dituena. Ba dira hizkerak 
erantzun tipo bat baino gehiago ezagutzen dituztenak: batzuk dauz eta ditu, biak 
dituztenak, eta bada beste bat ditu eta dituz adizkiak dituena. Hori dela eta 
ezaugarria hirukoiztu egin da. Kodaketa honela eraiki da: 
 
 4.4.13.1. -z: 1 



 

 

 
 

            besteak: 2 
 
 4.4.13.2. -it-: 1 
                besteak: 2 
 
 4.4.13.3. -it- eta -z: 1 
                  besteak: 2 
 
 
4.4.14. Nork-nor erako aditz trinkoetan pluralgilearen tokia. Hiru erantzun tipo 
agertzen dira erantzunen artean. Baina hizkera bakoitzean bat baino ez da ezagutzen. 
Kodaketa honela eraiki da: 
 
 a) Plural morfemarik ez: 0 
 b) -z: 1 
 c) -z-: 2 
 
 
4.4.15. Nor plurala (nor-nori). Erantzunen artean bi dira azaltzen diren ereduak: edo 
plural morfemarik ez da erabiltzen edo -z da morfema hori. Kodaketa era honetan 
egin da: 
 
 a) Ø: 0 
 b) -z: 1 
 
 
4.4.16. Nor plurala (nor-nork-nori). Hiru erantzun tipo daude, baina bi hizkeratan 
erantzun tipo bi ezagutzen dira. Batean (H120) plural morfemarik gabea eta -z 
pluralgilea erabiltzen duena. Bestean (H309) bi plural morfema desberdinak 
ezagutzen dira: -z eta -zki-.  
 
 Kodaketarako bikoiztu egin da ezaugarria eta honela gauzatu da: lehenengo 
modalitatean, pluraleko morfemarik gabeko formak eta morfemadunak oposatuko 
dira. Bigarrenean, pluralerako erabiltzen diren morfema desberdinak: 
 
 4.4.16.1. 
        a) plural morfemarik ez: 0 
        b) plurala -z: 1 
           
 4.4.16.2.  
        a) -z: 1 
        b) -zki-: 2 
        c) besteak: 0 
 
 
4.4.17. Baldin ba- protesiaren ezagutza. Bi galderatako erantzunak daude eta bi 



 

 

 
 

hizkeratan erantzun eredu biak erabiltzen dira. Bikoiztu egin da ezaugarria eta era 
honetan kodatu: 
 
 4.4.17.1.  
  a) ba-: 1 
  b) Ø: 0 
 
 4.4.17.2.  
  a) baldin ba-: 1 
  b) Ø: 0 
 
 Erredundantea dela dirudien arren bada desberdintasunik ezaugarriaren 
bikoizketara behartzen duenik. Arrazoia zera da: hizkera batzuetan bi formak 
erabiltzen direla. Denetan da ezaguna ba- protesia, baina honezaz gain hizkera 
batzuetan baldin ba- ere ezaguna da. 
 
 Kodaketan, 4.4.17.1. ean, ba- azaltzen den hizkera guztiek "1" kodea izango 
dute ezaugarri legez, denetan delako ezaguna protesi forma hori. Beraz, ez da 
hizkuntz desberdintasunik izango kasu honetan. 
 
 4.4.17.2. ezaugarrian, ordea, baldin ba- non ezagutzen den aztertzen da eta 
ezagutzen duten hizkerek bakarrik izango dute "1" kodea. 
 
 
4.4.18. Alokutiboaren erabilera: hika. Bi aukera dira azter-eremuan zehar: ezagutzea 
"1" moduan kodatu da, ez ezagutzea "0": 
 
 a) duk: 1 
 b) Ø: 0 
 
 
4.4.19. Alokutiboaren erabilera: zuka. Ez da honelako alokutiborik azter-eremuan. 
Kodaketa "0" izango da hizkera guztietan: 
 
 a) duzu: 1  
 b) Ø: 0 
 
 
4.4.20. Alokutiboaren erabilera: xuka. Ez da honelako alokutiborik ere gure 
eremuan. Kodaketa beti "0" izango da: 
 
 a) duxu: 1 
 b) Ø: 0 
 
 
4.4.21. Nor-nori aditz motatako laguntzailearen lehen elementu kontsonantikoaren 



 

 

 
 

izaera. Jaso diren erantzun guztiak hartu dira eta ñabardura fonologikoak alde batera 
utzirik, hiru tipo bereiztu dira: dat, jat-zait eta gasta moduan modelizatu direnak. 
Aldagai bitan erantzun tipo bi ezagutzen dira: H104an dat eta jat, eta H308an zait-
jat. 
 
 Honen arabera bikoiztu egin da ezaugarri hau: 
 
 4.4.21.1.  
  a)  dat: 1 
  b)  gasta: 2 
  c)  zait: 3 
  d)  besteak: 0 
 
 4.4.21.2.  
  a) jat-yat-xat22: 1 
  b) beste formak: 0 
 
 
4.4.22. Aditz laguntzaileetan loturazko bokala. Bi aukera eskuartean agertzen 
direnak eta honela kodatuak: 
 
 a) zan: 1 
 b) zen: 2 
 
 
4.4.23. -tz- elementua gu-zu-zuek pertsonetan. Hiru dira azaltzen diren aukerak. 
Lehen biak benetan [+iragan] direnak eta hirugarrena [+orain]eko forma baina 
iraganaldiko aspektuaren markarekin eraikia: 
 
 a) giñen: 1 
 b) gintzezan: 2 
 c) garien: 0 
 

                         
22Gorago aipatu da ez dela desberdintasun fonologikorik kontuan izango analisi 

morfologikoetan. Ondorioz, berdintzat jotzen dira jat, yat eta xat. 



 
 

 

 

 
 
 
 
4.5. Sintaxiari buruzko ezaugarrien kodaketa 
 
 
 Sintaxiari buruzko datuen modelizazio numeriko edo zenbaki kodaketa 
burutzeko prest daude jada oinarrizko datuak. 
 
 Hizkuntzaren gainerantzeko parametroetan jokatu den moduan egin da 
hemen ere. Ezaugarriz ezaugarri aritu da, bakoitzean egokien doakion kodaketa 
ezarriz. 
 
 
4.5.1. Aditzaren komunztadura. Erantzun tipoen artean bi eredu agertzen dira: a) dot 
eta b) ditut moduan modelizatu direnak 3.5.1. puntuan. 
 
 Bi eredu hauen kodaketa honela burutu da: 
 
 a) dot: 1 
 b) ditut: 2 
 
 Bi itaunetako datuak direnez eta hizkera batzuetan erantzun eredu biak 
posible direnez, ezaugarria bikoiztu egin da. Adizki biak agertzen diren hizkeretan 
lehenengoan singularra jarriko da eta bigarrenean plurala. 
 
 
4.5.2. Aditz nominalizazioak. Ezaugarri honetako erantzunak honako talde hauetan 
bildu dira 3.5.2. puntuan: a) -tuten; b) -ten; c) -tzen eta d) -ketan. 
 
 Multzo hauen kodaketa honela gauzatuko da: 
 
 a1) -tuten: 1 
 b1) -ten: 2 
 c1) -tzen: 3 
 d1) -ketan: 4 
 
 
 Hizkera batzuetan aukera bat baino gehiago ezagutzen denez ezaugarria 
bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.3. Aditz nominalizazioa (-t(z)en / -t(z)ea). Gure aztergunean erantzun tipo 
bakarra jasotzen da: -t(z)en, alegia. Kodea beti "1" da. 
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4.5.4. Nominalizazioa mugimendua adierazten duten perpausetan (-t(z)en / -t(z)era). 
Kodaketa honela gauzatu da: -t(z)en forman egiten bada kodea "1" izango da; -
t(z)era bezala eginez "2". 
 
 Kodaketan errealitate hau gordetzeko ezaugarria bikoiztu egingo da, hizkera 
batean bi aukerak posible direlako (H121). 
 
 
4.5.5. Aditzizenaren izenlaguna (-a(ren) + -t(z)en/-tzera). Kodaketa numerikorako 
kode bat erabili da eta gure datuen arabera beti "1" izango da, hots, ez dela 
genitiboaren morfemarik erabiltzen.  
 
 
4.5.6. Ezezko perpausaren egitura. Erantzunen artean 3.5.6. puntuan burutu diren 
ereduak honela kodatzen dira: 
 
 a) ez + laguntz. + ad. nagusia + os. zuz.-rik: 1 
 b) ez + laguntz. + ad. nagusia + os. zuz.-Ø: 2 
 c) ez + laguntz. + os. zuz.-rik + ad. nagusia: 3 
 d) os. zuz.-rik  + ez + laguntz. + ad. nagusia: 4 
 e) os. zuz.-Ø + ez + laguntz. + ad. nagusia: 5 
 
 
 Bestalde, ezaugarria bikoiztu egin behar da hizkera batek bi eredu ezagutzen 
dituelako: H110 hizkerak a) eta b) ereduak ezagutzen ditu. 
 
 
4.5.7. Errestrikzioa. Lau multzo burutu dira 3.5.7. puntuan eraiki den modelizazioan. 
Erantzun mota bakoitzak kode bat izango du. Hona hemen: 
 
 a) baino: 1 
 b) baizen: 2 
 c) (bakar) bakarrik: 3 
 d) besterik: 4 
 
 Halere, lokailu bat baino gehiago ere izan daiteke ezaguna hizkera 
desberdinetan. Horregatik ezaugarri hau ere bikoiztu egin da hizkera batzuetan bi 
erantzun mota agertzen direlako. 
 
 
4.5.8. Galderazko perpaus lokabeak (al / -a / Ø). 3.5.8. puntuan burutu diren 
ereduetatik bi gauzatzen dira gure azter-eremuan, bildu diren erantzunei kasu eginez: 
al eta Ø, hain zuzen ere. 
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 Kodaketa burutu orduan honela jokatu da: 
 
 a) Ø: 1 
 b) al: 2 
 
 
4.5.9. Nor motako aditza + behar. Jasotako datuetan bi eratako adizkiak aurkitu dira 
modelizazioa burutu denean: 
 
a) aditz laguntzailea nork-nor motakoa, "dozu" moduan modelizatu dena; eta 
b) aditz laguntzailea nor motakoa, "zara" moduan egin dena. 
 
 Kodaketa eraikitzean bi aukera hauek hizkera berean gauza daitezkeela ere 
kontuan izan da. Hori dela eta ezaugarria bikoiztu egin da. Kodeak hauek dira: 
 
 a) dozu: 1 
 b) zara: 2 
 
 
4.5.10. Nor motako aditza + nahi. Erantzunen artean bi aukerak agertzen dira: 
 
 a) nork-nor motako aditz laguntzailea: "dozu"; 
 b) nor motako aditz laguntzailea: "zara". 
 
 Kodaketak bi multzo hauek bildu ditu eta honela eraiki da: 
 
 a1) dozu: 1 
 b1) zara: 2 
 
 Bestalde, hizkera batek bi ereduak ezagutzen dituenez ezaugarria bikoiztu 
egin da. 
 
 
4.5.11. Nor motako aditza + ahal/ezin. 3.5.11. puntuan bi ereduetan modelizatu dira 
datuak: 
 
a) (ahal/ezin) + aditz laguntzailea nork-nor: "dozu" moduan modelizatu dena eta 
b) (ahal/ezin) + aditz laguntzailea nor: "zara" moduan egin dena. 
 
 Kodaketa hau egingo da: 
 
 a1) dozu: 1 
 b1) zara: 2 
 
 Batetik itaun bitako datuak dira eta bestetik hizkera batzuk bi erantzun mota 
ezagutzen dituztenez, ezaugarria bikoiztu egin da aurreko kasuetan egin den bezala. 
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4.5.12. Datibo falta aditzean. Galdera honen erantzunen artean aukera bi agertu dira 
modelizazio garaian: 
 
 a) deutso/dio 
 b) du 
 
 Baina gure azter-eremuan bat baino ez da azaltzen: a) aukera hain zuzen ere. 
Eta bere kodea "1". 
 
 
4.5.13. Galdegaia: izena. Erantzun guztiak multzo berean sailkatu dira, aldaki 
fonetikoak salbu, berdinak direlako. Eta ondorioz, kodaketa "1" da hizkera 
guztietan. 
 
 
4.5.14. Galdegaia: aditz perifrastikoa. Erantzunak honelako bi multzo hauetan 
sailkatu dira modelizazioan: 
 
 a) aditz nagusia + egin + laguntzailea 
 b) aditz nagusia + Ø + laguntzailea 
 
 Kodaketan lehen kasuak "1" kodea jasoko du eta bigarrenak 2" kodea. 
 
 Bestalde, hizkera batzuetan erantzun mota bi posible direnez geroz, 
ezaugarria bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.15. Galdegaia: aditz trinkoa. Lau aukera agertu dira modelizazioan eta hauek 
kodatzerakoan honela jokatu da: 
 
 a) (partizipio + konjugatua) + (partizipio + konjugatua): 1 
 b) konjugatua + (partizipio + konjugatua): 2 
 c) (partizipio + konjugatua) + konjugatua: 3 
 d) konjugatua + konjugatua: 4 
 
 Hizkera batzuetan aukera bat baino gehiago azaltzen denez, bi erantzun 
desberdin jaso delako, ezaugarria bikoiztu egin da, zenbakizko kodaketak errealitate 
linguistikoa osoki jaso dezan. 
 
 
4.5.16. Elkar + ikusi edo erreziprozitatea euskaraz. Lau eredu desberdinetan 
modelizatu dira ezaugarri honi dagozkion datuak 3.5.16. puntuan. Lau tipoen 
kodaketara helduz zera genuke: 
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 a) laguntzailea [nork-nor] + elkar: 1 
 b) laguntzailea [nork-nor]: 2 
 c) laguntzailea [nor] + elkar: 3 
 d) laguntzailea [nor]: 4 
 
 Aurrekoetan bezala ezaugarri honetan ere badira hizkerak erantzun bat baino 
gehiago dutenak. Gertakari hau dela eta ezaugarria bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.17. Gerundioa egiteko egitura. Gorago burutu den tipologia hartuz lau eredu 
desberdin dira. Hona hemen lortzen diren kodeak: 
 
 a) eginda: 1 
 b) beharrean: 2 
 c) eginez: 3 
 d) eginez gero: 4 
 
 Hizkera batzuetan aukera bat baino gehiago ezagutzen da. Horregatik 
ezaugarria bikoiztu egin da, aurrerago beste ezaugarrietan egin den bezalaxe. 
 
 
4.5.18. Aditz partizipio + -ta / -(r)ik / -a(k). Mota desberdin bi baino ez dira agertzen 
hizkuntz datuetan aukeran ziren hiruren artetik. Eta bigarren mota, gainera, behin 
baino ez. 
 
 Kodaketan  aukera bi dira, beraz: 
 
 a) kantzauta: 1 
 b) kantzaurik: 2 
 
 Bigarren erantzun tipo hau hizkera batek baino ez du ezagutzen eta hizkera 
horrek berak lehen tipoa ere ezagutzen du, bestalde. Hizkera horrek (H129) batetik 
eremuko beste hizkera guztiek bezala "kantzauta" forma erabiltzen dua eta, era 
berean, desberdindu egiten da beste erantzun bat ere ezagutzen duelako; hau, 
gainera, berak bakarrik du ezagun eta horregatik beste hizkera guztietarik 
desberdindu egiten du. 
 
 Ezaugarria bikoiztu egin da errealitate hori jaso behar delako zenbakizko 
kodaketaren bidez. 
 
 
4.5.19. Antipasiboa. Gure azter-eremuko erantzunetan aukera bi baino ez dira 
azaltzen: a) -ta dago eta b) dauka. 
 
 Kodaketan erantzun tipo hauek honela kodatu dira: 
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 a1) -ta dago: 1 
 b1) dauka: 2 
 
 
4.5.20. Alokutiboa perpausa [-baiezkoa] denean. Aukera bi dira azaltzen direnak 
modelizazioan ikusi bezala. Forma bakoitzari dagokion kodea hau da: 
 
 a) neutroa: 1 
 b) alokutiboa: 2 
 
 Galdetu gabeko hizkeretan alokutiborik ez dela erabiltzen ulertu da, 
horrexegatik ez baita galdetu, hain zuzen ere. Kasu guzti hauetan kodea "1" izango 
da. 
 
 
4.5.21. Bere / haren. Erantzunetan zehar eredu bakarra dago azter-eremu osoan: 
bere. Hizkera guztiek ezagutzen dutenez denetan "1" izango da kodea. 
 
 
4.5.22. Osagarri zuzenezko perpausa (-n / -la). Erantzunen artean bi aukera azaltzen 
dira:  
 
 a) dala 
 b) dana 
 
 Bietarik lehenak azter-eremu osoa hartzen du. Bigarren mota behin baino ez 
da agertzen eta lehen erantzunaren ondoan. 
 
 Kodaketa honela eraiki da: 
 
 a1) dala: 1 
 b1) dana: 2 
 
 Bigarren forma hau azaltzen den hizkerak lehena ere ezagutzen duenez 
ezaugarria bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.23. Osagarri zuzenezko perpausa (-na / -la). Erantzunetan eredu bi dira (dana, 
dala), nahiz lehena askoz ere hedatuagoa den. Kodaketarako honela jokatu da: 
 
 a) dana: 1 
 b) dala: 2 
 
 Hizkera batzuetan bi erantzunak jaso dira. Horregatik ezaugarria bikoiztu 
egin da, bi erantzunak jaso daitezen zenbakizko kodaketan ere. 
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4.5.24. Osagarri zuzenezko perpausa (-la / -nik). Erantzunetan bi eratakoak aurkitu 
dira:  
 
 a) danik 
 b) dala  
 
 Hau da, hizkera batzuk -nik morfema hartzen dute perpausa nagusia ezezkoa 
denean, baina beste batzuk ez dute aldatzen eta -la erabiltzen dute. Kodaketa 
ondokoa da: 
 
 a1) danik: 1 
 b1) dala: 2 
 
 Hizkera batzuetan, bi erantzunak posible direnez, ezaugarria bikoiztu egin da 
bi erantzun horiek zenbakizko kodaketan ager daitezen. 
 
 
4.5.25. Kausalak (1). 3.5.25. puntuan egin den erantzunen tipologia ikusiz zera 
dugu: 
 
 a) -lako 
 b) ezpada ze... -lako 
 c) ezpada ze... -lako baino 
 d) -lakoan 
 e) ezpada ze... -lakoan 
 f) ezpada ze...  -lako baizen 
 g) -lako baino 
 h) baizik... -lako 
 
 Aukera guzti hauei ondoko kodaketa ezarri zaie: 
 
 a1) -lako: 1 
 b1) ezpada ze... -lako: 2 
 c1) ezpada ze.. -lako baino: 3 
 d1) -lakoan: 4 
 e1) ezpada ze... -lakoan: 5 
 f1) ezpada ze...  -lako baizen: 6 
 g1) -lako baino: 7 
 h1) baizik ... -lako: 8 
 
 



 

 

 
 
 155 

4.5.26. Kausalak (2). Gogora dezagun lehenik gorago lortu den erantzunen 
tipologia: 
 
 a) ze eztot ikusi 
 b) eztot ikusi 
 c) ze eztot ikusi eta 
 d) zergatik eztot ikusi eta 
 
 Sistema hauek kodaketara pasatuz hauxe genuke: 
 
 a1) ze eztot ikusi: 1 
 b1) eztot ikusi: 2 
 c1) ze eztot ikusi eta: 3 
 d1) zergatik eztot ikusi eta: 4 
 
 Erantzun bat baino gehiago dituzten hizkerak azaltzen direnez ezaugarria 
bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.27. Perpausa kontzesiboak. Datuak egokiro sailkatu eta kodatzeko egin 
dezagun, lehenik, erantzunen tipologia: 
 
 a) egon arren 
 b) banago be 
 c) aunke nagoen 
 d) egonagatik 
 e) naiz eta egon 
 f) egonagaz 
 
 Aukera guzti hauek kodatzean zenbakiak elkarren segidan eman dira: 
 
 a1) egon arren: 1 
 b1) banago be: 2 
 c1) aunke nagoen: 3 
 d1) egonagatik: 4 
 e1) naiz eta egon: 5 
 f1) egonagaz: 6 
 
 
 Galdera honetan jaso den erantzun kopurua itzela da. Hizkera batzuk hiru 
eta lau erantzun tipo desberdin ezagutzen dute. Horregatik ezaugarri hau lau 
modalitate desberdinetan garatu da. 
 
 
4.5.28. Denborazko perpausak (1). Jaso diren erantzunei (nazen artean, arte) 
dagokien kodaketa ondokoa da: 
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 a) nazen artean: 1 
 b) arte: 2 
 
 
4.5.29. Denborazko perpausak (2). 3.5.29. puntuan egin den modelizazioan honako 
ereduak agertzen dira: 
 
 a) erosten dozunean 
 b) erosten dozun orduan 
 c) erosi daizunean 
 
 Hiru aukera agertzen dira azter-eremuan zehar bildutako erantzunen artean. 
Baina bi multzotan sailka daitezke: batetik aditza partizipio ala -ten atzizkiarekin 
azaltzen den ikusiko da; bestetik laguntzaileak hartzen duen atzizkiaren arabera. Bi 
kasuetan aukera bi dira eskuartean direnak. 
 
 Honen arabera zera daukagu: 
 
 a1) erosten dozunean: 1 
 b1) erosten dozun orduan: 2 
 c1) erosi daizunean: 3 
 
 Bestetik, hizkera batzuetan erantzun bat baino gehiago agertzen denez 
ezaugarria bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.30. Baldintzazko perpausak. Erantzuten tipologian hiru aukera dira: a) esaten 
badozu, b) esan ezkero, eta c) esan eskitiño. 
 
 Lehen kasuan baldin partikula agertu nahiz ez agertu berdintzat jo da 
elementu hau aditzaren parametroan landu delako. 
 
 Hona hemen kodaketa: 
 
 a1) esaten badozu: 1 
 b1) esan ezkero: 2 
 c1) esan eskitiño: 3 
 
 Hizkera desberdinetan erantzun tipo bat baino gehiago agertzen denez, 
ezaugarria bikoiztu egin da. 
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4.5.31. Ustezko perpausak. Erantzunak 5 eredutan bildu dira aurreko kapituluan. 
Bost aukera hauei dagokien kodaketa honela gauzatu da: 
 
 a) pentzaurik... dauela: 1 
 b) ...dauela eta: 2 
 c) ...dauelakoan: 3 
 d) dauela... koxetea: 4 
 e) artzeko ideian: 5 
 
 Hizkera batzuetan erantzun bat baino gehiago agertzen denez ezaugarria 
bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.32. Harridurazko perpausak. Erantzunen tipologia jasoz honela aburutu da 
kodaketa: 
 
 a) badau perretxikotan: 1 
 b) zenbat perretxiko: 2 
 c) perretxiko asko: 3 
 
 Bestalde hizkera batzuetan erantzun bat baino gehiago agertzen denez 
ezaugarria bikoiztu egin da. 
 
 
4.5.33. Zehar galderazko perpausak. 3.5.33. puntuan modelizazioan landu diren 
ereduak hartuz eta kodaketa ezarriz zera genuke: 
 
 a) -en(tz) (dan eta datorren): 1 
 b) ba- (bada eta badator): 2 
 
 
 Hizkera askotan eredu desberdin bi azaltzen direnez, ezaugarria bikoiztu 
egin da. Lehen modalitatean "1" ereduak lehentasuna izango du; hau da, bi ereduak 
ezagutzen dituzten hizkeretan modalitate honetan beti "1" eredua jarriko da. 
Bigarren modalitatean ostera "2" ereduak izango du lehentasuna. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. AZTERKETA DIALEKTOMETRIKOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
5.1. Hautabide dialektometrikoaren azterketa 
 
 
 Garaia da noizbait, dialektologian eta euskal geolinguistikan ere, prozedura 
eta metodologia "neutralagoak" erabiltzeko, datuak aztertu eta ondorioak ateratze 
garaian. 
 
 Ikerlan honen iharduera oinarritzat subjetibitatea duen prozedura eta 
materialen elaboraketan irizpide ezaren ukapenean funtsatzen da. Eginkizun honetan 
ere ez da, hala  ere, guztiz baztertzen subjetibitatea, baina parte hartzeko gunea 
zedarritzen zaio. Hizkuntz ezaugarriak aukeratzean erabiltzen bada ere, behin 
hautaketa egin ondoren guztiz desagertzen da ikerketaren ibilpide osoan zehar. Eta, 
berdintsu esan daiteke, datuen edo emaitzen interpretapenean. 
 
 Sarri eta maizegi entzun izan dugu hizkera hau beste honetatik hartatik baino 
hurbilago edo urrunago dagoela, euskalki hau bestea baino urrunago dagoela beste 
horretatik eta horrelako adierazpenak. "Usteetan" oinarritutako eta zalantzazko 
euskarri zientifikoa duten agerpide hauek zeharo arbuiagarriak dira, beste zientzietan 
bezala, dialektologian ere. Horregatik, egin dugu apostu tresna sailkatzaileak 
erabiltzeko, gainontzeko zientzietan erabiltzen direnak, bestalde. 
 
 Lan honen bigarren oinarria globalizatzaile edo orokortzailea dela esan 
daiteke: ezaugarriz ezaugarrizko edota datu bakarreko mapak eta isoglosak 
argigarriak eta zehatzak izan arren, hizkeren arteko harremanak eta eraketa 
geolinguistikoa aztertzeko ezinbesteko da hizkera horien sistemak edo sistemako 
ezaugarri bereizleak elkarren artean erkatzea. Datu urri edo gutxi batzuez aritu 
ordez, hizkera horrek funtzionatzeko beharrezko dituen ezaugarriak oinarrian izanik 
behar dira gonbaratu hizkerak. 
 
 Aipatu lan bi hauek burutu dira aurreko kapituluetan, oraingo honetan 
hizkuntz distantziak neurtzera abiatuko gara. Horretarako material linguistikoa 
edozein eragiketa matematiko egiteko prest jarri dugu IV. kapituluan; hau da, 
hizkuntz datuak kodeetan jarri dira, zenbakizko datuetan eraldatu ditugu. 
 
 Datuen deskribapen hutsetik datuen analisi konparatuetara iritsi gara eta, 
horretarako, dialektometria hitzarekin ezagutzen den disziplina sailkatzailea 
erabiltzea aukeratu da, jadanik J. Séguy, H. Goebl eta beste hizkuntzalari batzuk 
egindakoaren bidetik. 
 
 Aukera hau egina da jakinik, oraindik gazte izan arren ere, dialektometria 
(DM) jadanik onartua eta kontsolidatua dagoen disziplina dugula (Goebl 1992, 457). 
Honen adierazle ditugu herri desberdinetan izan diren era honetako azterketak 



 
 

 

 

(Alemania, Belgika, Frantzia, Kanada...) eta filologia desberdinetan (erromaniko, 
germaniko, ingeles, baltiko...) landutakoak (Goebl 1992, 433-434). 
 
 
 
5.2. Dialektometriaren definizioa 
 
 Dialektometria izena eta metodologia Jean Séguy hizkuntzalari okzitaniarrak 
sortu zituen 1971. urtean (1973b, 1). Lehen aplikazio dialektometrikoa Atlas 
Linguistique et Ethnographique de la Gascogne (ALG) delakoaren azken alean 
burutu zituen mapa sintetikoek osatzen dute. Bere helburua: dialektoen mugen 
arazoaren planteaketa berria plazaratzea. Honela, dialektologoen artean ziren 
aspaldiko gogoei erantzun zuzena emango zitzaielako ustean. 
 
 Ez ditugu ahaztuko, ahatik, bidea prestatuz hizkuntz datuei buruzko 
azterketa estatistikoak burutu zituzten Lalanne (1949), Atwood (1955), Remacle 
(1975), MuljasiC (1967) edo Terracher (1914) hizkuntzalariak. Metodologia eta 
disziplina honen aitzindaritzat jo izan direnak, hain zuzen ere. 
 
 Beste zientzietan ematen den antzera, disziplina hau definitzean ere definizio 
bat baino gehiago eman izan da. Hauetarik argienetakoa H. Goebl-ek (1981, 349) 
emandakoa da zalantzarik gabe: hizkuntz geografia + taxonomia numerikoa 
ekuazioa (beste definizio batzuetarako ikus Goebl 1992, 430; Philps 1983, 406; 
1984, 275). 
 
 Dialektometria hizkuntz atlasen ondorengo zerbait eta haren ondorio 
besterik ez da, eta ezin du izan. Hizkuntz atlasa edo atlasak ditu oinarrian, zeinetatik 
jasoko dituen behar-beharrezko dituen datuak. Hizkuntz atlasetan azaltzen diren 
datuen irakurketa numerikoa izango da. Hizkuntz datuen sintesi numerikoa, beraz 
(García Mouton 1991, 312). 
 
 Gure kasuan ere hizkuntz atlas baten datuak erabiliko dira oinarrian, nahiz 
oraindik argitaratu gabeak izan. Hain zuzen ere, Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak 
guk aztertu eremuan bildu datuak dira erabiltzen direnak lan honetan. 
 
 Egun zientzia guztietan erabiltzen dira tresna metodologiko sailkatzaile 
numerikoak, hala Fisikan, nola Geologia, Medikuntza eta beste hainbat eta hainbat 
zientziatan. Hizkuntz geografia edo geolinguistikak ere tresna berak erabiliz sortu da, 
beraz, dialektometria. 
 
 DM zientzia edo disziplina deskribatzaile sailkatzaileen artean kokatzen da 
eta geolinguistikaren alorrean dauka bere zeregina. Beste disziplina askotan 
erabiltzen den metodologia bera dugu, geolinguistikaren esparrura aplikatua. Irizpide 
batzuen arabera hainbat eta hainbat objektu edo hizkuntz-datu, multzo ttipiagoetan 
hierarkia baten arabera sailkatzen dituen disziplina da. Datu partikular eta konkretuen 
azterketa orokortzaile eta matematikoa, alegia. 
 



 

 

 
 

 Disziplina hau, berria izanik ere, bide desberdinetatik jorratua izan da 
ikertzaileen arabera. Hiru izan dira nabarmendu diren bideak: Jean Séguy 
disziplinaren sortzaileak (1971, 1973), Henri Guiter-ek (1973, 1979, 1980...) eta 
Hans Goebl-ek (1976, 1981, 1983, 1988, 1992...) irekitakoak. Hirurek ere artikulu 
garaikideekin eman zuten lehen pausua eta hirurek ere eskola sortu dutela esan 
daiteke: Séguy-ren metodoari "dialektometria bidimensionala edo lineala" esan ohi 
zaio eta Toulouseko eskola sortu du; eskola honen fruiturik umoen eta bikainenak 
Jean-Louis Fossat (1977, 1980...) eta Dennis Philps (1975, 1985...) izan dira; eskola 
honek "sailkapen automatikoa" eta "korrespondentzi analisia" deitu metodologiak 
lantzen ditu. Henri Guiter-en metodoa "metodo globala" moduan izan da izendatua. 
Ikuspuntu honetatik abiatuz aritu izan dira S. Lazard eta Sarda (1977), besteak 
beste. Hans Goebl-ek "método de índice general de identidad" lehenik eta "Índice 
Relativo de Identidad" gero deitua erabili du. Jarraitzaileen artean J. Saramago 
(1986) eta G. Vitorino-ren (1989) lanak dira aipagarri, beste batzuen artean. 
 
 Aipa dezagun labur-labur zertan gauzatzen diren metodo hauen arteko 
desberdintasunak: 
 
 Séguy-ren metodoaren arabera puntuak binaka aztertzen dira. Espazioko bi 
puntu dira aztertzen direnak aldian aldiko. Hizkuntz datuak parametro desberdinetan 
sailkatzen ditu eta lehenik parametro bakoitzaren (fonologia diakronikoa, fonologia, 
morfosintaxia, aditz morfologia eta lexikoa) hizkuntz distantzia neurtzen da. 
Azkenik, parametro guztiak bilduz, hizkuntz distantzia globala lortzen da. Bere 
gaskoierari buruzko lanean guztira 426 ezaugarri landu zituen.  
 
 J.-L. Fossat eta D. Philps-ek garatu duten metodo hau ordinagailu eta 
sintetiza-tresnak (sailkapen hierarkikoa, analisi faktoriala...) erabiliz dimentsio berri 
batera heldu da: dialektometria multidimentsionalera, hain zuzen ere (Philps 1985, 
449). Datuak maparatzean Thiessen edo Voronoï-ren poligonoak erabiltzen dituzte. 
Irudikapenerako areen hierarkia gauzatzen dute eta isoglosa kuantitatiboaren 
kontzeptua ere landu dute. 
 
 H. Guiter-ek, sistema geometriko batez, inkesta-puntu hurbilen artean 
triangulaketak egiten ditu eta puntu bakoitza bere inguruko guztiekin konpara-tzen 
eta aztertzen du. Bestalde, hizkuntz datu guztiak, bai lexikoari, morfologiari eta 
fonetikari dagozkionak ere, denak batera aztertzen ditu. Inkesta-puntuen gutxiengo 
dentsitate bat izatea eskatzen du metodo honek. 
 
 Oinarrizko datuei buruz hizkuntzalari honek gutxienez 107 galdera edo 
mapatako datuak erabiltzea gomendatzen du. Metodo honen arabera emaitzak 
portzentaietan azaltzen dira, ez datu absolutuetan. Portzentaiak aurretik erabakitako 
multzotan azaltzen dira: sei multzo desberdinetan ematen dira: 0tik 20rako 
desberdintasuna duten puntuak hizkera berekotzat hartzen dira; 20-30era hizkera 
desberdinetakotzat; 30-50 azpidialektotzat; 50-80 dialekto desberdintzat; 80-98rako 
desberdintasuna familia bereko hizkuntzak bereizteko; eta 98-100era familia 
desberdinetako hizkuntzak bereizteko. Era honetan Pirineoetako iparralde eta 



 

 

 
 

hegoaldeko hizkuntz mugak aztertu ditu lan desberdinetan. 
 
 H. Goebl-ek argitaratutako lan desberdinetan aipatzen ditu azterketa 
dialektometrikoaren urratsak (1992, 431). Sailkapen estatistiko hierarkikoak 
erabiltzen ditu eta dialektometria dendrografikoa baliatzen. Datuak aurkeztean 
Thiessen-en poligonoez baliatzen da mapa koropleta eta isoglosa kuantitatiboak 
erabiliz. 
 
 Metodo honen arabera puntuak kopuru absolutu eta portzentaietan 
erabiltzen dira. Era horretan antzekotasun eta desberdintasunen indizeak (IRI eta 
IRD) lortzen dira. Puntuen sailkapena burutzeko multzokatze algoritmoak erabiltzen 
ditu. Bere lan gehienetan 12 multzotan banatzen ditu azterpuntuak. Horretarako IRI 
handiena eta erdikoa hartzen ditu lehenik eta hiru tartetan sailkatu. Gauza bera egiten 
du txikien eta erdiko hartuz. Multzokatze algoritmoetan bi dira gehienki baliatuak: 
minmwmax eta medmw. 
 
 Sailkapeneko multzo bakoitza trama edo kolore batez ordezkatzen da mapa 
koropletetan, mapagintzako arau batzuk jarraituz. 
 
 
 
5.3. Bide dialektometrikoaren hautaketa 
 
 Jakitun gara DMak, ibilpide laburra izan duen arren ere, aurreratu egin duela. 
Hasierako DM bidimentsionaletik multidimentsionalera heldu da. Metodologia ere 
nabarmenki findu du eta teknologia garatuak erabiltzen ditu bere emaitzak landu eta 
aurkezteko orduan. 
 
 Baina, aipatu teknologia garatuak albo batera utziz erabiliko den 
metodologia erabaki behar dugu lehenik. Ikus dezagun eskuartean ditugun aukerak: 
 
- Dialektometria bidimentsionala 
- Dialektometria lineala 
- Dialektometria interpuntuala 
- Dialektometria dendrografikoa 
- Dialektometria multidimentsionala 
 
(Metodo bakoitzaren alde eta kontrak aztertzeko ikus Séguy 1973, 24; Philps 1985; 
Goebl 1992, 451) 
 
 Gure ikerketaren xedea mendebaldeko euskararen organizazio edo 
egituraketa diatopikoa aztertzea dela esana dugu gorago. Azter-eremuan ikertzen 
diren hizkeren arteko guneak eta gune horien arteko harremanak nolakoak diren 
zehaztu nahi dugu. Hizkuntz aldaketa diatopikoaren teoria du ardatz bete-betean lan 
honek, beraz. 
 



 

 

 
 

 Bi bide desberdin edo bi metodologia desberdinez baliatuko da ikerlan hau: 
DM interpuntuala edo Goebl-ek gehienik landu duen prozedura eta "Okzitaniako 
Tolosako eskola"k landu bideak. 
 
 Lehenik eta behin puntuen arteko hizkuntz distantziak aztertuko dira Goebl-
ek erabili DM interpuntuala baliatuz. Inkesterrien arteko distantziak neurtuko dira 
era honetan. Puntuz puntu azter daiteke zein den linguistikoki hurbilen den hizkera 
eta zeinekin gertatzen den urrunen. Datu hauek datuen matrize eta mapa koropleten 
bidez azalduko dira. 
 
 DM dendrografikoa ere jorratuko da, hizkeren arteko hierarkia zein den 
azalduko duen metodologiaz baliatuz. "Sailkapen automatikoa" deitu metodologia 
jarraituko da horretarako. Honen bidez azter-eremuko guneak argi azalduko dira eta 
hizkera bakoitzak hierarkia horretan betetzen duen tokiaz jabetuko gara. 
 
 Hizkeren arteko distantzia kuantitatiboak ere landu nahi dira ikerketa 
honetan. Isoglosa kuantitatiboak erabiliko dira, Thiessen-en poligonoen bidez 
ordezkatuak, eta Delaunay-ren triangulaketa, hizkeren arteko hurbiltasuna adierazte-
ko. 
 
 Azkenik osagai nagusienen analisia deitu prozedura ere erabiliko da hizkerek 
continuum batean nolako egitura hartzen duten aztertzeko. Analisi honek sailkapen 
automatikoak ematen duen kontrako ikusmoldea azaltzen du eta guztiz egoki 
deritzogu biak konplementarioak direlako. 
 
 
 
5.4. Azterketa dialektometrikoaren urratsak 
 
 Gorago aipatu da hizkuntz atlasetan azaltzen diren datuak ez direla prest 
izaten metodologia estatistikoak jasateko. Datu hauen orrazketa eta egokitzapenean 
urrats zenbait eman behar da. Ikus ditzagun laburki eman behar diren urratsak: 
 
1. Hizkuntz atlasa aukeratu. 
2. Datuen matrizea. Lehenik atlasetako datu guztiak hartu ordez aukera bat egin da. 

Aukera hori arrazoi linguistikoak kontuan hartuz burutu da.  
3. Datuen kodaketa. Hizkuntz datuak aukeraturik daudela datu horien kodaketa 

burutu behar da. Zenbakizko kodaketa burutu. 
4. Eragiketa estatistikoen aukeraketa: sailkapenezko algoritmoak, "sailkapen 

automatikoa", "osagai nagusienen analisia" ... 
5. Datuen irudikatzeko estrategiaren erabakitzea. Datuak maparatzeko metodologia. 

Dialektometria bidimentsional, interpuntuala, multidimentsionala... 
 
 Urrats hauek Philps-ek honela ezartzen ditu irudi baten bidez (1985, 24-33): 
 

1 >>   2 >>  3 >>  4 >>  5 >>  6 >>  7 >>      8 



 

 

 
 

dossier 
ALG 

extraction 
données  

codage d. 
données 

mise en f. 
données  

tableau d. 
données 

choix d. 
distance 

choix d. 
l'analyse 

interp. d. 
résultats 

 
 Hau da, zortzi23 mailatan gauzatzen ditu eman behar diren urrats 
desberdinak. 
 
 Goebl-ek (ikus, besteak beste, 1992, 431) 6 urratsetan sailkatzen ditu eman 
beharreko pausuak24. 
 
 Ikerlan honetan, jadanik emanak dira aipatu hauetako urrats batzuk. 
Aukeratu da datuak jasotzeko erabiliko den hizkuntz atlasa (Euskal Herriko 
Hizkuntz Atlasa). Hautatu dira hizkeren arteko distantziak neurtzeko beharrezko 
diren hizkuntz datuak (3. kapituluan). Hirugarren fase batean hizkuntz datu hauek 
kodaketa numeriko batez eraldatu dira azterketa estatistikoak jasateko prest utziz. 
 
 Datu numeriko hauek sailkapen prozedurak jasan behar dituzte. Horretarako 
distantzia edo metrologi unitate edo printzipioak hautatu behar dira. Hau guztia 
ondorengo ataletan aztertuko da. 
 
 
 
5.5. Hizkuntz distantziaren kontzeptua eta distantzia unitatearen hautaketa 
 
5.5.1. Oinarrizko kontzeptuak 
 
 Datuak sailkatzerakoan agertuko diren bi oinarrizko kontzeptu azaldu behar 
dira lehenik: kasuak eta aldagaiak ('casos' eta 'variables'; 'individus' eta 'caractères' 
Bouroche/Saporta 19873, 5; 'attribut' edo 'variables' hizkuntzalari desberdinei 
jarraituz). 
 
 Esaten da, datuen matrizea n lerro eta m zutabetan errepresentatuta dauden 
balore multzoa dela. Era honetan eraikitako matrizea errektangularra izango da. Eta 
esaten da datu matrize batek n datu eta m aldagai dituela. 
 
 Kasuak hitza izan daiteke hiria, lantegi bateko langileak, biztanlegoa... Gure 
kasuan orain arte hizkerak edo inkesterriak hitzarekin adierazi den kontzeptua 
kasuak hitzarekin adierazten dena da. Haiek hizkuntz kontzeptutzat hartzen ditugun 
bitartean, azken hau estatistika kontzeptua izango da. 
 
                         
    23 Izatez 10 dira: 9.a "rétroaction sur le tableau" eta 10.a "retour sur les données". 

    24Hauek dira hurrenez hurren urratsok: "Choix de la méthode géolinguistique", "choix 
de l'atlas linguistique", "choix du principe métrologique", "choix de l'indice de 
similarité/distance", "choix de l'exploitation taxométrique de la matrice de similarité/distance" 
eta "choix de la stratégie visualisatrice". 



 

 

 
 

 Kasu hauek ezaugarri batzuk dituzte, zeinak ikertzaileak biltzen dituen bere 
azterketan. Biztanlegoa izanik kasua bere ezaugarriak hauek izan litezke: adina, 
hezkuntza maila, langabezia... Orain arte ezaugarri hitzarekin adierazi dena 
aurrerantzean aldagaia hitzarekin adieraziko da. Hura hizkuntzari dagokion 
kontzeptua eta hau estatistika kontzeptua. 
 
 Aldagaiak izan daitezke kuantitatiboak nahiz kualitatiboak. Haiek 
zenbakizkoak direnean izango dira: adina, soldata, edo neurriak... direnean. 
Aldagaiak kualitatiboak izango dira, ostera, bere baloreak ezin direnean eragiketa 
aritmetikoetan erabili. Edo eta aldagai ez-numerikoak direnean: sexua, jaioterria, 
ikasketa maila... 
 
 Datuak matrizeetan ordenaturik azaltzen dira. Datu-matrizeak zutabe eta 
lerroetan gauzatzen dira. Batean indibiduoak azalduko diren bitartean, bestean hauen 
ezaugarriak agertuko dira. Datu-matrizeak era desberdinetakoak izan daitezke: datu 
errealak, errealitatean bildu diren berak izan daitezke batetik; datu numerikoak ere bil 
daitezke datu-matrizeetan, bestalde. 
 
 Ikerketa honetan ere bi eratako datu-matrizeak izango dira: lehen-lehenik 
datu-matrize errealak azalduko dira. Inkesterri desberdinetan zehar bildu diren 
hizkuntz datuak azalduko dira. Geroago, eta hizkuntz datu hauen kodaketaren 
ostean, matrize numerikoak erabiltzen dira. 
 
 Matrize numeriko hauek erabili dira datuen analisian zehar. Horretarako, 
egin den lehen eragiketan datuen matrize numerikoa irauli egin da. Hau da, DBan 
galderak ziren kasuak eta hizkerak aldagaiak. Orain hizkerak kasu bihurtu dira eta 
galderak aldagai. 
 
 
 
5.5.2. Distantzia unitatearen hautaketa 
 
 Prozedura metrologiko eta estatistikoetan "kasuak" edo errealitateak 
neurtzeko distantziak aztertzerakoan aukera zabala eskaintzen da. Ikerlari bakoitzak 
bere datuei eta lortu nahi dituen emaitzei hertsikien lotzen zaien distantzia indizea 
hautatu behar du. 
 
 Ikerketa honetan, ezerezetik hasi ordez, geolinguistikan maizen erabiliak izan 
diren distantzia indizeak aukeratu dira. DMaren ibilpidean emaitzarik eta aberatsenak 
eman dituzten indizeak, hain zuzen ere. 
 
 J. Séguy-k, bere lehenengo azterketa dialektometrikorako, "Hamming-en 
distantzia" deitu indizea erabili zuen (Séguy, ALG-ko VI. tomoko "Notice 
explicative", 21). Distantzia hau geolinguistikan erabili den azterketa bakarra izan da. 
Zeren eskola bereko jarraitzaile den D. Philps-ek alboratu baitzuen eskola honek 
lortu dituen emaitzarik eta umotuenak landu zituelarik; hain zuzen ere J-L. Fossat-en 



 

 

 
 

zuzendaritzapean burututako tesian (1985, 33-36), dialektologo honek distantzia 
distribuzionala edo χ2 (beste era batzuetan CHI-2 eta baita KHI-2 ere) deitua erabili 
izan du. Distantzia distribuzionala J-P. Benzécri-rengandik (1980, 39) jasotako 
nozioa dugu.  
 
 H. Goebl austriarrak, ordea, hizkuntz distantziaren indizerako hasiera-
hasieratik identitate indizeak erabili ditu eta erabiltzen oraindik ere, hizkuntz 
distantziak gauzatzerakoan. 
 
 Azterketa honetan, gaur egun baliagarri diren prozedura estatistiko 
desberdinak erabiltzeko gogoa agertu nahi dugu, ezer baino lehen. Egun, hizkera 
desberdinen arteko berdintasun eta desberdintasunak era matematikoz eta ezaugarri 
objektiboz aztertzea dugu xehe nagusi. Eta horiek ahal denik eta argien eta 
eskuragarrien gainera. Batetik, H. Goebl-ek erabiltzen dituen indizeak baliatuko 
ditugu berak lortu dituen emaitzen tipokoak lortu asmoz. Bestetik, "Toulouseko 
eskola"ren prozedurak ere erabiliko dira, dialektometria multidimentsionalera heldu 
bidean. 
 
 Baina, sailkatzeko tresna hauek hautatu aurretik, distantziak neurtzeko 
erabiliko den unitatea edo diren unitateak erabaki behar dira. 
 
 IRIjk ("Indice Relatif d'Identité") (ikus Goebl 1992, 437) indizea ia DMaren 
hasiera beretik asko erabilitako izaria dugu eta guztiz onartua da hizkuntzalarien 
arteko komunitate zientifikoan. Berau, hizkeren arteko berdintasunari buruz, duela 
urte asko egindako definizioan datza. Printzipio hau ondoko era honetan formulatzen 
da: 
 
                                                
                              Σ (COIjk)i 
IRIjk = 100. ____________i = 1______________                    
                                                  
                Σ (COIjk)i       +       Σ (CODjk)i 
                   i=1                            i=1 
 
(Formula honen azalpenerako ikus Goebl 1992, 437) 
  
 Formula honetan: 
 
 IRIjk  Identitatearen indize erlatiboa da 
  j eta k puntuetako atributuen kopurua  
 (COIjk)i j eta k puntuen arteko berdintasuna i atributuan 
 (CODjk)i desberdintasuna j eta k puntuen artean i atributuan 
 j abiapuntuaren marka 
 k gonbaragarri den puntuaren marka 
 i atributuaren marka 
 Egia esan gure kasuan ez dugu "" delakoaren beharrik, lauki hutsak (erantzunik 
ezak) ere kodaketa berezi bat hartzen duelako. 
 



 

 

 
 

 
 IRIjk indizea elkarrenganako similaritate edo berdintasunaren definizio zehatz 
bati dagokio: bi hizkera edo kasuon antzekotasun edo berdintasuna elkarren artean 
dituzten ezaugarri amankomunetan oinarritzen da eta desberdintasuna (edo IRD 
distantzia indizea) elkarren artean dituzten ezaugarri partikularretan. 
 
 IRIjk indize hau similaritatearen neurri isokratikoa edo ez-ponderatua da. 
Hau da, bi hizkeren arteko berdintasun edo identitateak hartzen ditu eta 
portzentaietan ematen. 
 
 Hizkuntz distantziak neurtzeko distantzien taulak eraikiko dira. Hizkuntz 
distantzien taula edo matrizeak. 
 
 Taula hauen eraikitzean urratsez urrats joango gara. Lehenik galdera 
bakoitzari dagokion matrizea eraikiko da. Matrize hauetan gonbaragai den hizkera 
eta gonbaratuaren artean, galdera bakoitzean dagoen identitate edo besberdintasuna 
markatuko da.  
 
 Pausu hau amaitzean parametro osoko matrizeak eraikiko dira. Hauetan, 
parametro bakoitzeko galdera guztiak kontuan hartuta hizkera desberdinen artean 
dauden distantziak neurtuko dira. 
 
 
 
5.6. Dialektometria interpuntuala 
 
5.6.1. Dialektometria interpuntuala: fonologia25 
 
5.6.1.1. Galderaz galderako matrizeak26 
 
 Jadanik lortua dugu bai hizkuntz datuen taula eta, hemendik sortutako, datu 
numerikoen taula. Taula hauetan, hizkera bakoitzean, ezaugarri bakoitzari buruz jaso 
den erantzuna agertzen da. Bi sarrerako taulak izango dira: kasuak eta hizkerak (I x 
J). 
 
                         

    25 Sistema hau ad hoc egindako programa estatistikoetan oinarritzen da. Programa hauek 
Eduardo OLEA informatikariak eraiki ditu.  

    26 Gure hasierako asmoa analisi honetatik sortutako datu guztiak eskueran jartzea zen; 
baina, hartzen duten orrialde kopurua ikusiz (ad hoc egindako analisietako datuetarako 416 
orrialde beharko lirateke) bakar batzuk baino ez aurkeztea erabaki da. 



Oinarritzat  datuen taula hau hartuz datuen matrizea lortuko da lehenik. 
Matrize honen bidez, hizkerak elkarren artean era gonbaragarri batez jarriko dira. 
Matrize hauek asimetrikoak izango dira eta formaz hirukiak. Sortzez lauki itxura 
izango lukeen arren hiruki forma hartuko du datuak errepika ez daitezen.



Parametro bakoitzean ezaugarriz ezaugarri edo galderaz galdera landuko 
dira  matrizeak.  Hizkera  guztiak  batera  hartuz  ezaugarri  edo  galdera  baten 
erantzunen arabera elkarren arteko distantzia edo berdintasuna neurtuko da. Kasu 
honetan, galdera bati dagozkion hizkeren arteko korrespondentzien matrizea ere 
dei geniezaioke. Bi hizkeren arteko desberdintasunak dira kontatzen edo markatzen 
direnak. Bi hizkeratan erantzun bera agertzen denean ez da distantziarik kontatuko.

Hizkuntz parametro honi dagokion matrize bat azalduko da: 13. galderan 
("130" bezala kodatua)27 erantzun eredu bi agertzen dira:  0  eta  1  zenbakiekin 
kodatu direnak. Hizkerak erkatzean bi hizkeren arteko puntuan kode desberdinak 
agertzen direnean "1" jarriko da eta gonbaratzen diren hizkera bi horien artean 
desberdintasun  bat  dagoela  adierazten  du.  Eman  dezagun  H101  hizkera 
abiapuntutzat  hartuz  H105  hizkerarekin  erkatuz  desberdintasun  1  daukagula; 
berdin izango da H110, H115, H119... hizkerekin. Honela agertzen dira fonologiari 
dagozkion 59 galderak.

Hauen artean, erantzun tipo edo eredu gehien duen galdera 53.a dugu (-a 
+ a ezaugarria): 8 erantzun eredu desberdin biltzen ditu. Aldiz, erantzun eredu 
bakarra azaltzen duten 29 galdera daude.  Hau da,  itaun guztietarik ia erdietan 
erantzun tipo bakarra aurkitzen da. Hautatu diren ezaugarrien arabera distantzia 
laburrak agertuko dira azter-eremuan.
 

5.6.1.2. Distantzien matrizea fonologian

Parametro  honetako  59 galderetako  matrizeen gehiketa  eginez lortu  da 
hiruki hau. Bertan hizkeren arteko distantziak agertzen dira. H101 hizkeratik H309 
hizkerara adibidez 18 da; hau da, 59 galderetatik 18tan erantzun desberdina jaso da 
hizkera bi hauen artean.

Distantzia txikiena 1  da  (H107  eta  H103 hizkeren artean  dagoena eta 
H119-H126, H122-H123 eta H123-H130 hizkeren artean) eta handiena 23, H303 
eta  H116  hizkeren  artean,  hain zuzen ere.  Hauen ondoren  agertzen  da  H116 
ondoko bi hizkerekin: H306 eta H307; hauekin 22 diferentzia ditu.

Oro har, esan daiteke distantzia laburrak direla, desberdintasun handienak 
%30aren ingurura heltzen dira eta.

27     Ezaugarri  batzuk bikoiztu egin direnez zenbakiek bi zati  izango dituzte:  lehen zatia  
korrelatiboa izango da (1, 2, 3...); bigarrenean, bikoizten ez diren ezaugarrietan 0 izango da eta 
bikoizten direnetan 1 eta 2. Honela, lehen ezaugarria 10 izango da; hau da, lehen galdera ez da  
bikoizten; berdin dira 20 bigarrena, 30 hirugarrena...;  10. ezaugarria bikoiztu bada 101 eta 102 
izango dira.





5.6.1.3. Hizkeren arteko distantzia fonologikoaren taula

Bada,  azkenik,  beste  produktu  bat  analisi mota  honek  ematen  duena: 
hizkeren arteko distantzia taula. Taula honetan hizkera bakoitzak besteekin dituen 
antzekotasun eta desberdintasunak markatzen ditu, bai zenbaki errealetan eta baita 
portzentaietan ere.

Taula  hauetan,  lehenbiziko  partean,  zutabetan  ondoko  datuak  agertzen 
dira: lehen zutabean, "herria" izendatu dena, gonbaragai den herria eta zeinekin 
gonbaratzen den azaltzen da. Adibidez 101 hizkera aztertzen diren beste guztiekin 
gonbaratzen da.

Bigarren zutabean "(=)" moduan agertzen dena, gonbaratzen diren hizkera 
bietan zenbat galderatan erantzun berdina jaso duten azaltzen da. 

Hirugarren zutabean (#) gonbaratzen diren hizkera bietan zenbat galderatan 
erantzun diferentea jaso den.

Laugarren zutabean (T) zenbat galdera egin diren orotara (edo parametro 
bakoitzean kasu honetan).

Bostgarren zutabean (IRD) erantzun desberdinen portzentaia azaltzen da.

Eta seigarren zutabean (IRI), azkenik, erantzun berdinen portzentaia. Beraz 
IRI101,102 = 88.136.

45 inkesterri direnez parametro bakoitzeko honelango 45 taula izango dira 
orotara. Hizkuntz parametro guztietan hizkera berak izango dira datu desberdinen 
arabera burutuak.

Fonologiari dagokionez desberdintasun edo distantzia handiena H303 eta 
H116  hizkeren  artean  dagoena  dugu  (IRD  =  61.017).  Honek  esan  nahi  du 
distantzia espaziala eta linguistikoa fonologian ez doazela loturik kasu honetan; 
hizkera hauek, muturretan egon ez arren, eremuko distantzia handiena dute.

Distantzia txikiena 1 da eta  hainbat  hizkeren artean ematen da:  H103-
H107, H119-H126, H122-H123 eta H123-H130.



5.6.2. Dialektometria interpuntuala: izen morfologia

5.6.2.1. Galderaz galderako matrizeak

Parametro honi dagokion lehenengo matrizea aztertuko da hemen: "010" 
galderarena, izan ere. Galdera honetan bi erantzun eredu agertzen dira "0" eta "1" 
moduan  kodatu  direnak.  Lehen  erantzun  eredua  H116  eta  H124  hizkeretan 
bakarrik agertzen da; beste guztietan bigarren eredua da azaltzen dena. Bi hizkera 



hauek besteekin erkatzen diren tokietan desberdintasuna "1" moduan markatzen 
da.

Erantzun eredu bakarra (hizkera guztietan erantzun bakarra) duten 5 itaun 
agertzen  dira  hizkuntz  parametro  honetan  (kontuan  hartu  fonologian 59tik  29 
zirela);  beste  31  galderek  erantzun  eredu  bat  baino  gehiago  ezagutzen  dute. 
Erantzun eredu gehien lortzen dituen itauna 2.a dugu (5 erantzun eredu biltzen 
ditu); lau eredurekin bi itaun agertzen dira "271" eta "271" galderak, hain zuzen 
ere.



5.6.2.2. Izen morfologiaren distantziaren matrizea

Matrize honetan ere fonologiaren kasuan ikusi diren moduko edo antzeko 
zenbakiak agertzen dira, baina izen morfologian 36 dira aztertu  diren galderak, 
fonologian 59 izan diren bitartean. Honek esan gura du, aukeratu diren ezaugarriak 
kontuan hartuz, azter-eremuan, izen morfologian askoz ere distantzia handiagoak 
aurkitzen  direla.  Baina,  hizkuntz  parametroka  begiratuz  distantzia  berdintsuak 
lortzen direlarik,  hizkuntz  aldakortasun globala aztertzen  denean,  bi parametro 
hauek distantzia kopuru bertsua izanik, pisu berdintsua izango dute.

Desberdintasun  handiena  H134  eta  H309  hizkeren  artekoa  da,  "23" 
zenbakira heltzen delarik. Ondoren 22rekin H101 eta H309 dira. Portzentaietan 
jarriz aski handiak ateratzen  dira  eta  kasu  guztietan  ere  fonologian baino aise 
handiagoak.



5.6.2.3. Hizkera desberdinen distantzia taula izen morfologian

H117  hizkeraren  taula  aztertzen  da  kasu  honetan.  Hizkera  honek 
hurbiltasun handiena H111 hizkerarekin lortzen du (IRI = 97.222). Edo, kopuru 
errealetan  esanda,  36  galderatatik  35etan  erantzun  bera  jaso  dute  eta  batean 
desberdina. Berdintasunezko kopuru handienak bere ingurukoekin lortzen ditu eta 



txikiena (distantzia handiena) H309 hizkerarekin (IRD = 50.000).

Hizkuntz parametro honi dagokionez hizkera guztiak kontuan hartuta IRI 
handiena 97.297 da, H106 eta H111 hizkeren artean ematen dena.

Hurbiltasun  txikiena  edo  IRD  handiena  64.865  da;  H134  eta  H309 
hizkeren artean jasotzen da kopuru hau.



5.6.3. Dialektometria interpuntuala: aditz morfologia

5.6.3.1. Galderaz galderako matrizeak

Matrize  hauek  aztertzeko  hiruzpalau  gauza  izan  behar  dira  kontuan: 
lehenik galdera zenbakiak aztertuko dira; aurreko hizkuntz parametroetan bezala, 
hemen ere galdera edo ezaugarri batzuk bikoiztu egin behar izan dira zenbakizko 
kodaketa hamartarra gauzatu denean, hizkeraren batean erantzun bat baino gehiago 
azaltzen izan denean. Aditz morfologiari buruz 23 ezaugarri aukeratu badira ere, 
zenbakizko matrizean 33 galdera agertuko dira. 10 ezaugarri bikoiztu egin dira, 
beraz.

Lehen matrizea aztertuz zera da aipagai: hiru erantzun tipo aurkitzen dira 
(1, 2 eta 3 zenbakiekin kodatu direnak, hain zuzen ere). Hizkera gehienetan (6tan 
izan ezik)  1  zenbakiarekin kodatu  den  itema ezagutzen da.  Beste  aukera  biak 
hiruna hizkeratan dira ezagun: 2 (H307, H308 eta H309an) eta 3 (H304, H305 eta 
H306an).

Matrize honek desberdintasunak edo distantziak zenbatzen ditu. Erantzun 
bera  jaso  duten  hizkeren  artean  ez  da  desberdintasunik  markatuko,  erantzun 
desberdinak biltzen dituzten hizkeren artean distantzia 1 izango da.

Guztira, 23 ezaugarriak 33 galderek biltzen dituztenez, beste horrenbeste 
matrize izango da. Galdera bakoitzak berea izango baitu.

Erantzun eredu gehien biltzen dituen galdera "211" dugu:  lau erantzun 
mota biltzen ditu.  Hain zuzen ere aditz laguntzailean  nor-nori adizkiaren lehen 
elementu  kontsonantikoari  dagokiona:  dat,  gasta,  zait  eta besteak bezala 
modelizatu ditugunak.

Bestalde 9 itaunetan tipo bakarreko erantzunak jasotzen dira (20, 30, 41, 
50, 60, 100, 171, 190 eta 200).



5.6.3.2. Aditz morfologiaren distantzien matrizea

Galderaz  galderazko  matrizeetan  agertzen  diren  berdintasun  eta 
desberdintasunak zenbatuz eta  gehituz,  parametro  osoan ematen diren hizkeren 
arteko  distantziak  lortzen  dira.  Distanzia  hauek  bi  eratan  aurkezten  dira: 
parametroaren distanziaren matrize globala eta hizkera bakoitzaren taula.



Lehenik matrize triangularra lortzen da.  Galderaz galderako matrizeetan 
lortu diren distantziak zenbatuz lortzen da matrize hau; 33 matrizeetan agertzen 
diren distantzien kopurua baino ez dira, hemen agertzen diren zenbakiak.

Datuak aztertuz eta lehenengo lerroa irakurriz 101 hizkeratik 102 hizkerara 
aditz morfologia parametroan dagoen distantzia 3 izango da; 101 hizkeratik 106 
hizkerara ez dago hizkuntz distantziarik; hau da, erantzun guztiak berdinak dira. 
101 hizkera eta  309 hizkeraren artean 15 erantzun desberdin daude parametro 
honetan.

Desberdintasunei dagokienez, oro har, izen morfologian agertzen direnak 
baino zenbaki apalagoak, txikiagoak, dira parametro honetan. 

Distantzia  handiena  H107  eta  H309  hizkeren  artean  ematen  da  (18 
itaunetan desberdin). Gero 17tan agertzen dira beste hauek: H101-H306, H105-
H306,  H106-H306,  H125-H309,  H302-H309  eta  H305-H309.  Harrigarria  da 
H302  eta  H305  hizkerek  hain  distantzia  handiak  izatea  H309  hizkerarekin, 
geografikoki hain hurbil izanik.

Distantzia txikiena 0 da eta hizkera hauen artean ematen da: H101-H106, 
H116-H122,  H118-H133,  H123-H135,  H123-H129,  eta  H124-H130. 
Azpimarratzekoa da parametro honetan bakarrik agertzen direla 0 distantziak.

Bestetik aipatu beharrezkoa da H120 hizkera. Ingurukoak baino askoz ere 
independenteagoa  dela  dirudi  inguruko  hizkerekiko  harremanetan  (kopuru 
handiagoak biltzen ditu).



5.6.3.3. Hizkeren arteko distantzia taula aditz morfologian

Ikus dezagun H120 hizkeraren taula.  Linguistikoki hurbiltasun handiena 
H101 eta H106 hizkerekin dauka (IRI = 87.879), nahiz hizkera hauek geografikoki 
urrun  samar  dituen.  Distantzia  linguistiko  handiena  ostera,  H305  hizkerarekin 
dauka  (IRD  =  45.455),  zenbaki  errealetan  33  galderatatik  15etan  erantzun 
desberdina dute. 



Gorago aipatu da, teorian posible den IRIrik handiena lortzen dela hizkuntz 
alor honetan: %100. Eta ez bi hizkera bakarren artean bakarrik gainera.



5.6.4. Dialektometria interpuntuala: sintaxia

5.6.4.1. Galderaz galderako matrizeak sintaxian

Parametro  honetako  lehen ezaugarriari dagokion matrizea hartuz  hauxe 
ikusten da: batetik bi erantzun eredu aurkitzen dira, 1 eta 2 zenbakiekin kodatu 
direnak. Erantzun eredu hauetarik lehena 25 hizkeratan jaso da eta bigarrena 20tan.

Halere, bi ereduak azter-eremu osoan barreiaturik aurkitzen dira. Ez dute 
esangura  diatopikorik  azaltzen,  bai  maparen  ezkerraldean,  nahiz  eskuinaldean 
kokatzen diren hizkeretan agertzen direlako. Galdera honen araberako mapa eraiki 
beharko balitz ez litzateke eremu espazial zehatzik agertuko eta oso inkoherentea 
izango litzateke geolinguistikoki.



5.6.4.2. Distantzien matrizea sintaxian

Guztira 59 galdera biltzen ditu parametro  honek. Fonologiarekin batera 
gehien  biltzen  dituena  dugu.  Distantziak  ere  aurreko  parametroetan  baino 
handiagoak dira: distantzia handiena 36 dugu (H107 eta H306 hizkeren artekoa). 
Eta txikiena 7 da (H102 eta H101 hizkeren artekoa).  Bigarren txikerrena 8a da 
(H116  eta  H117  hizkeren  artean).  Bi  kasuetan  geografikoki  oso  hurbil diren 
hizkerak dira.

Oro har, esan daiteke sintaxian biltzen direla distantzia handienak. Baita 
txikien eta  handien handienak ere,  eta  orokorki ere gauza bera esan behar da, 
matrize honi begiratu eta aurrekoekin erkatzen bada behintzat. Distantzia kopuru bi 
baino ez daude 10etik beherantz eta gehienak 20 baino handiagoak dira. Parametro 
honetan ematen da aldakortasun handiena gure azter-eremuan.



5.6.4.3. Hizkeren arteko distantzia taula sintaxian

Aurreko parametroetan bezala, hizkera guztiak elkarrekiko harremanetan 
dituzten distantzien datuak agertzen dira. H304 hizkerari dagokiona hartzen bada, 
linguistikoki hurbilen dituen hizkerak H301 (59 galderatatik 45 galderatan erantzun 
berdina),  eta  H126  eta  H308  dira  (44  erantzun  berdin),  baina  geografikoki 
urrunagoak diren puntuak ere ez ditu linguistikoki hain urrun: H105, H115 eta 
H121 hizkerekin 40tan berdintzen da.

IRI  handiena  87.931  da  eta  H101  eta  H102  hizkerei  dagokie.  IRD 
handiena ostera 62.069 dugu, H107 eta H306 hizkeren artean ematen dena.

Parametro  honetan  IRI  txikienak 50  inguruan  aurkitzen  dira.  Hau  da, 
hizkeren  arteko  harremanak  onak  izan  arren  aurreko  beste  parametroekin 
gonbaratuz txikiagoak dira. Desberdintasun handiagoa dute elkarren artean.



5.6.5. Dialektometria interpuntuala: hizkuntz distantzia globala

5.6.5.1. Hizkuntz distantziaren matrizea

Parametro  bakoitzean  lortu  diren  datuak  eta  kopuruak  dira  hizkuntz 
distantziak aztertzerako oinarrizko datuak. Datu-kopuru desberdin hauek elkarri 
gehitu egingo zaizkie. Horrela, fonologiaren parametroan, izen morfologian, aditz 
morfologian eta sintaxian lortutako emaitza guztiak gehitu egin dira eta matrize 
batean azaldu. Matrize horretan azalduko da aztertzen diren hizkera bakoitzak zein 
distantzia linguistiko duen eremuko beste hizkera guztiekin. Hizkuntz distantzia 
globala izango da lortzen den emaitza.

Hiruki  honetan,  beraz,  landu  diren  186  ezaugarriak  daude  bilduta: 
fonologia, izen morfologia, aditz morfologia eta sintaxia hartuz.

Datu hauen arabera distantziarik handiena H107 eta H309 hizkeren artekoa 
da: 186 kasuetatik 91tan erantzun desberdina eman dute (ia %50era iristen da). 
Honen ostean H107 eta H306 hizkerak dute 89ekin. H107-H306 hizkeren artean 
izan da sintaxian ere distantzia handiena. Distantziarik txikiena ostera H101 eta 
H106  hizkeraren  artean  lortu  da,  oso  hurbil  diren  hizkerak,  bestalde  (186 
galderatatik 17 desberdintasun baino ez).

Bataz beste 45 desberdintasun inguru dira hizkera guztiak hartuta azaltzen 
den kopurua (guxi gorabehera %24).



5.6.5.2. Hizkeren taulak

Hizkeren  taulak  lortzeko  eragiketa  berdintsua  burutu  da:  parametro 
desberdinetako taulak elkarri gehitu egin zaizkio eta, azkenean, parametro guztiak 
biltzen dituen taula globala lortu da. 



Aurrerako ikusi hirukiko datuak hizkeraka aztertzen dira taula honetan. 
Hizkeraz hizkera aztertuko dira; eta berdintasun eta desberdintasunen portzentaiak 
lortuko dira.

Hizkunz distantzien matrizetik sortzen dira hizkeren taulak. Aurretik egin 
den moduan, hemen ere hizkera guztiak elkarrekin gonbaratuko dira. Hizkera bat 
hartuz  (H101)  eta  beste  guztiekin  gonbararaziz  hauxe  genuke:  berdintasun 
handiena 106 hizkerarekin daukala (186 galderatatik 169tan erantzun bera dute eta 
17tan  baino  ez  dute  desberdin.  Hizkera  honek  daukan  IRIrik  handiena  106 
hizkerarekin  lortu  du  (90,860).  IRIrik  txikiena  309  hizkerarekin  lortzen  du 
(55,376)  desberdintasun handiena daukan hizkera  baita  (84  erantzun desberdin 
186tatik). IRD-ei dagokienez alderantziz gertatuko da: txikiena 106 hizkerarekin 
duen bitartean (9,140), handiena 309 hizkerarekin izango du (44,624). Bi hizkera 
hauetarik  lehena  mugakide  da,  bigarrena  geografikoki  urrunen  den  hizkera, 
esparruaren beste muturrean.





5.7. Datuen sailkapenerako algoritmoak

Aztergai diren hizkerak sailkatzeko hiru metodo desberdin erabiliko dira 
ondorengo lerroetan: Minmwmax algoritmoa, sailkapen automatikoa eta faktore 
analisia.

5.7.1. Minmwmax algoritmoa (Goebl 1981, 361-363; 1983a, 370-374; 1984 I, 93-



94; 1987a, 79-81; 1992, 440)

Algoritmo hau hizkerak sailkatzeko algoritmoa da. Hizkerak tartekatu edo 
multzokatu eta kategorizatu egiten ditu. Ezaugarri guztiak hartuta landuko da gure 
analisian,  ez  parametrokako  azterketan.  Bi  hizkeratako  datuak  baino  ez  dira, 
bestalde, analisatuko: H101 eta H305 hizkeretakoak.

Minmwmax algoritmoak hizkerak tartekatu ("intervallisation") egiten ditu, 
hizkerak  mailakatu  egiten ditu  neurri  edo  distantzia  batzuen arabera.  Hau  da, 
azterpuntuak  multzo  desberdinetan  ezartzen.  Era  honetan  hizkeren  IRIen 
continuuma mailakatu egiten da eta tarteak eraikitzen euren artean.

Kategorizatzeak ("discrétisation") maila edo multzo horiek ordena jakin 
batean ezartzea esan gura du. Ikerlan honetan 6 multzotan sailkatu edo tartekatu 
dira  hizkera  edo  azterpuntuak.  Multzo  horiek  IRI  txikienetarik  handienetara 
mailakaturik agertzen dira eta bakoitza era desberdinez ordezkatuko da mapan.

Datuen tartekatzea  burutzean bi algoritmo erabiltzen ditu H.  Goebl-ek: 
minmwmax  eta  medmw  (Cauvin/Reymond/Serradj  1987;  ikuspegi  globalerako 
Goebl 1992, 440-441). Iker-lan honetan lehena bakarrik erabiliko dau.

Sei multzotan  banatzen eta  sailkatzen ditu  emaitza numerikoen arabera 
hizkerak  tartekatze  algoritmo  honek.  IRI  guztien  media  edo  batazbesteko 
aritmetikoa hartzen da abiapuntutzat. Txikienetik batazbesteko aritmetikora, alde 
batetik,  eta  honetatik  handienera  dagoen  tartea,  bestetik,  hiru  tarte  berdinetan 
banatzen  da.  Horrela  lortutako  balioak  tarteen  neurria  adieraztzen  dute 
batazbesteko edo media aritmetikoaren alde batetik eta bestetik. Ondorioz, 6 tarte 
berdinetan banatzen dira lortutako kopuru guztiak.

Algoritmo honi dagozkion datuak hizkeren tauletako behealdean agertzen 
dira. 

Hizkuntz  distantzia  orokorra  kontuan  hartuz  H101  hizkeraren  datuak 
hartzen badira ondokoa ikus daiteke: hizkera honek beste guztiekin erkatuz lortzen 
dituen IRIak kontuan hartuz eta 6 tartetan bananduz, IRI txikienetik hasita, lehen 
tartean lau hizkera biltzen dira (H306,  H307,  H308 eta  H309); hau da,  H101 
hizkerak linguistikoki urrunen dituen hizkerak geografikoki ere beste muturrean 
dituen hizkerak dira.

Bigarren tartean bost hizkera ditu: H301, H302, H303, H304 eta H305. 
Beste muturreko gainontzeko hizkerak, izan ere. 

Hirugarren tartean sei hizkera azaltzen dira. Laugarrenean 18 hizkera dira. 
Bostgarrenean 9 eta seigarrenean 2 baino ez.

Esan  daiteke  hizkera  honek  harreman  onak  dituela  beste  hizkerekin; 
batazbestekotik gorantz 29 hizkera ditu eta beherantz 15. Bataz bestekotik gorantz 
beherantz baino bi aldiz gehiago ditu eta honek harreman onak eta antzekotasun 
handia duela erakusten du.



Hizkerek  lortutako  batazbestekoei  buruz  antzekotasun  edo  berdintasun 
indize handiena H123 hizkerak lortzen duela esan behar da (78,849);  ondoren 
hizkera hauek agertzen dira: H122 (78,507), H117 (77,823), H125 (77,590) eta 
H112 (77,542). H123 hizkeratik urrunen H309 hizkera aurkitzen da, 64 erantzun 
desberdin bilduz. Beste hizkerekin hizkuntz harreman onenak dituen hizkera da. 
Harreman  onenak  lortzen  dituzten  hizkerak  eremu  geografikoaren  erdialdean 
agertzen dira, H112 salbu.

IRI  txikienekin H309  (63,221)  H306  (65,481),  H308  (67,180),  H307 
(67,913) eta H305 (69,294) aurkitzen dira. Denak ipar-ekialdeko hizkerak dira. 
Ondoren  hego-ekialdetarrak  azaltzen  dira:  H301,  H302,  H303  eta  H304,  eta 
hauekin batera beste hizkera mendebaldetarragoak.

H305 hizkerari dagokionez, lehen tartean bi hizkera baino ez ditu: H104 
eta H106. Bigarren tartean 7 hizkera (H101, H105, H107, H111, H116, H117 eta 
H118). Hirugarren tartea da handiena 15 hizkera biltzen baititu. Laugarrenean 14 
dira biltzen direnak. Bostgarrenean eta seigarrenean hiruna.

H305  hizkerari  dagokionez  22  hizkera  ditu  batazbestekoa  baino  balio 
handiagoez; aztertzen diren inkesterrien erdiak,  hain zuzen ere.  H101 hizkerak 
baino  harreman  txarragoak  ditu  azter-eremuan.  Hala  ere,  hobeak  ditu 
iparralderantz mendebalderantz baino.



5.7.2. Hizkeren sailkapen automatikoa (Cluster analisia)28

Datuok aztertzeko  eta  sailkatzeko eskuartean dauzkagun tresnen artean 
bada  beste  bat  Cluster  analysis  edo clasificación  automática deritzona 
(Classification Ascendante Hiérarchique-CAH / Hierarchical cluster analysis).

 Izen honekin teknika edo prozedura multzo bat definitzen da, zeinetan, 
funtsean, sailkatze algoritmoak izaten diren. Hauek hizkeren ikuspegi tartekatua 
irudikatzen  dute,  eremu  desberdinetan  tartekatzen  ditu  kasuak  edo  aldagaiak. 
Hurbiltasun edo identitate handienetik txikienera biltzen joango dira multzoak (fr. 
classe) edo taldeak osotuz. Multzo edo talde hauek gero eta handiagoak izango 
dira. Zenbat eta multzo handiagoak izan hainbat eta heterogeneoak izango dira. 
Multzo txikiena berarekin osotutako hurrengo multzoko partaide da. Multzo-lotura 
('cluster'  edo  'noued'  delako)  bakoitzak  bere  azpian diren  guztiak  biltzen  ditu 
(prozedura  honen azalpen argiagorako  Bisquerra  1989,  399-434;  Jambu 1989, 
331-335).

Prozedura  hauen barnean badira hierarkikoak eta  ez-hierarkikoak.  Gure 
analisian prozedura  hierarkikoak  erabiliko  dira.  Eta  hauen  artean  metakorrak 
('aglomerativos' edo 'ascendentes' deituak) dira hautatu direnak. 

Prozedura metakorretan hizkera adina talde izaten dira analisiaren hasieran. 
Hasierako unitate hauetatik abiatuz ahal denik eta talde homogeneoenak biltzen 
joango da, zenbat eta gorago joan hizkera gehiago bilduz. Prozeduraren amaieran 
hizkera guztiak multzo bakar baten bilduko dira.

Multzoak eraikitzerakoan irizpide bat baino gehiago erabiltzen da, baina 
denak oinarritzen dira distantzia edo berdintasunezko matrizeetan. 

Prozedura hau "dendrograma" izenez ezagutzen den zuhaitz logiko batez 
errepresentatzen edo irudikatzen da. Dialekto edota hizkuntzen arteko harremanak 
adierazteko,  sarritan  erabiltzen  den  irudiaz  baliatu  da  hizkeren  arteko  loturak 
irudikatzeko  orduan.  Irudi  honek  hizkeren  hierarkiaren  egituraren  berehalako 
ikuskera, eskematikoki eginez, azaltzen du29.

Prozedura  hauen  artean  aukera  handia  eta  zabala  dauka  ikerlariak. 
Hizkuntzalaritzaz kanpoko aplikapenak albo batera utziz dialektometrian berean 
metodo bat baino gehiago erabili da. Batetik "Okzitaniar Tolosako eskola" deituan 
burutu diren analisietan "Ward metodoa" erabiltzen da (fr. "du Moment d'Ordre 
Deux", esp. "momento central de orden dos") (ikus Fossat 1992, 120-124). Hans 
Goebl-ek "Complete linkage" edo distantzia handienak (esp. "distancias máximas") 
deitua  darabil  (1992,  453-454).  Gure  datuen  irudikatzeko  "Ward  metodoa" 

28     Sailkapen automatikoan dendrogramen eraikuntza Xabier ISASI irakasleak burutu du. 
Bai  estatistika  mota  honetan  eta  baita  osagai  nagusienen  analisian  oso laguntza  aberats  eta 
argigarria izan da berak eskaini didana. 

29     Ikerketa  honetan  espazioaren  araberako hizkuntz  egituraketa  dugu aztergai.  Ez  da 
hizkuntz  aldagaien  arteko harremanik  aztertuko, hizkeren  artekoa baino. Azterketa mota hau 
interesgarria dela uste dugun arren beste lan batean lantzeko uzten da.



erabiliko  dugu.  Programa  estatistikoek  eskaintzen  dituzten  prozeduretatik 
sendoena dugu eta gure datuak aztertzeko egokiena dela deritzogu.

Hizkuntz parametro bakoitzeko dendrograma bat burutuko da eta, azkenik, 
parametro guztiak batean bildurik, hizkuntz distantzien dendrograma eraikiko.

Aurkezten diren dendrogramek ondoko ezaugarriak biltzen dituzte: badira, 
lehenik, bi zutabe zeintzuetatik lehenengoan (label) hizkeren kodeak agertzen diren. 
Kodearen zenbakiak baino ez dira agertzen eta ez hasieran duten hizkia: H101 101 
izango da eta horrela beste guztiak. Bigarren zutabean (Seq) hizkeren sekuentzia 
agertzen da: elkar ulertzeko labeleko H101 hizkera "Seq" horretan 1 izango da eta 
H309  45a,  azken  hizkera  baita  45  hizkera  direlako  osotara.  Jakina,  hizkerak 
multzoei (cluster) ezarritako hurrenkeraren arabera agertzen dira.

Ondoren zuhaitz hierarkikoa agertzen da hizkerak elkarrekin nola doazen 
biltzen, multzokatzen, agertzen duena. Zuhaitz hierarkiko honek goialdean 0-tik 
25-era doan eskala edo mailakatzea agertzen du.

Sailkapenean sortzen diren hizkera multzoak zenbakiturik aurkitzen dira. 
45 hizkera direnez lehen 45 multzoak hizkerak bakarka hartuz osotzen dituzte; 
46.a da irudian agertzen den lehen multzoak izango duen zenbakia. Zenbat eta 
hierarkian, sailkapenean, gorago joan multzoen zenbakiak ere handiagoak izango 
dira. Azken multzoak azter-eremuko hizkera guztiak multzo berean bilduko ditu30. 

5.7.2.1. Fonologiaren sailkapen automatikoa

Dendrogramaren  beheranzko  irakurketa  eginez  (irudian  eskuinetik 
ezkerrerantz) ikus daitekeenez 25. mailan bi zatitan banatzen dira azter-eremuko 
hizkerak (86. multzoa): lehena oso multzo handia, 12 hizkeraz beste guztiak biltzen 
dituena.  Multzo  hau  bigarrena  baino  heterogeneoagoa  dugu,  maila  altuagoan 
biltzen dira osotzen duten hizkera guztiak (19. mailan; 85. multzoan). 

Bigarren multzoa lehenengoa baino homogeneoagoa da (sailkapeneko 14. 
mailan osotzen  da;  83.  multzoan);  logikoa  nahi bada  neurri  batean  behintzat, 
hizkera gutxiago biltzen baitu. 12 hizkeraz osoturik agertzen da eta gainontzeko 33 
hizkerek cluster berria osotzen dute. Honek zera esan gura du: eremu geografikoa 
maila honetan zatituko balitz bi area izango liratekeela; bata, txikiagoa, ezkerretara, 
eta erdigune-eskuinaldeko handi bat. Ikuspegi hau bitxitzat har lezake ohiko euskal 
dialektologiaren ikertzaileak. Ezkerraldeko eremuak ez ditu hizkera guztiak bere 
barruan biltzen (H103, H107 eta H108 hizkerak ez dira multzo honetakoak).

Dendrogram using Ward Method: Rescaled Distance Cluster Combine

30     Beste  ohar  bat  multzoen  zenbakitzeaz:  ohituraz  eta  usuen  multzoa  eraikitzen  den 
gunean  eta  azpiko  partean  jartzen  da  dagokion  zenbakia,  baina  tokirik  ez  denean  goragoko 
multzoan eta gaineko partean jartzen da (ikus adibidez fonologiari buruzko sailkapenean 47, 50 
edo 64 zenbakiak.



    CASE   0         5        10        15        20        25
  Lab Seq  ┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼

  123  23   ─┐
  130  30   ─┼─────┐
  122  22   ─┘46   ├─────┐
  129  29   ───┬───┘62   ├───┐
  132  32   ───┘52       │70 │
  136  36   ─────────────┘   ├───┐
  133  33   ───────┐         │75 │
  135  35   ───────┴─────┐   │   ├───┐
  302  38   ───────┘63   ├───┘   │79 │
  127  27   ─────────────┘71     │   │
  124  24   ─────┬───────────────┘   │
  128  28   ─────┘57                 ├─────┐
  301  37   ─┬─┐47                   │82   │
  304  40   ─┘ ├───────┐             │     │
  131  31   ───┘53     ├───┐         │     │
  305  41   ───────────┘67 ├─────────┘     │
  134  34   ─────────────┬─┘73             ├─────┐
  303  39   ─────────────┘72               │     │
  112  12   ─────┬─────────┐               │84   │
  121  21   ─────┘58       ├───────┐       │     │
  119  19   ─┬───────┐     │74     │       │     │
  126  26   ─┘48     ├─────┘       ├───────┘     │
  125  25   ─────────┘65           │81           │
  107   7   ─────┬─────────────┐   │             ├───────────┐
  108   8   ─────┘59           ├───┘             │           │
  103   3   ───┬───────┐       │77               │ 85        │
  115  15   ───┘54     ├───────┘                 │           │
  113  13   ───────────┘68                       │           │
  308  44   ─┬─────────┐                         │           │
  309  45   ─┘49       ├─────────┐               │           │
  306  42   ───┬───────┘69       ├───────────────┘           │ 86
  307  43   ───┘55               │80                         │
  120  20   ─────────────────────┘                           │
  101   1   ─┬─┐50                                           │
  106   6   ─┘ ├─────────────┐                               │
  105   5   ───┘56           ├─────────┐                     │
  110  10   ─────┬───────────┘76       │                     │
  114  14   ─────┘60                   ├─────────────────────┘
  102   2   ─────┬─────────────┐       │83
  104   4   ─────┘61           │       │
  117  17   ─┬─────┐64         ├───────┘
  118  18   ─┘51   ├─┐         │78
  111  11   ───────┘ │         │
  116  16   ─────────┴─────────┘
  109   9   ─────────┘66

16. irud.

Gorago aipatu den 85. multzoa bi zatitan banatzen da: multzo handiena 
(84. multzoa) 16. mailan osotzen da (28 hizkera biltzen dituena). Homogeneoagoa 



dugu bigarren multzoa (80.a), zeinek 5 hizkera baino ez dituen hartzen. Multzo 
honetan  aurkitzen  da  fonologiari  dagokionez  azter-eremuan dagoen  hizkerarik 
independenteena, pertsonalitate handiena duena, ezaugarri propio gehien dituena: 
H120  hizkera,  hain zuzen ere.  Dendrograman ikus daitekeenez  11.  mailaraino 
bakarrik  egiten  du  bidea;  maila  honetan  osotzen  du  multzoa  lurraldez  urrun 
aurkitzen diren beste lau hizkerekin.

Ikus  dezagun beste  gauza  argigarri  bat:  aztertzen  dihardugun eremuan 
bizkaieraren  eremu  osoa  eta  euskalkien  ohiko  sailkapenean  gipuzkerarenak 
liratekeen bi hizkera hartzen dira: H309 (Deba) eta H308 (Mendaro). Fonologiari 
dagokionez eta aukeratu diren ezaugarriak kontuan hartuz pentsa zitekeen hizkera 
hauek eta beste guztien artean muga argi-argia marraztu beharko zela. Baina ikus 
daitekeenez ez da hori gertatzen: H309 eta H308 maila apalenean elkartzen badira 
ere  (49.  multzoa),  ez  dira  H307  eta  H306  hizkerekin sailkapenean oso  urrun 
elkartzen, 69. multzoan (7. mailan). Kontuan har geografikoki mugakideak direla.

5.7.2.2. Izen morfologiaren sailkapen automatikoa

Beheranzko  irakurketa  burutuko  dugu izen morfologiaren dendrograma 
azaltzeko,  hots,  eskuinetik ezkerrara  irudian.  Bi multzo  nagusitan banatzen da 
azter-eremua: 86. multzoa batetik, oso multzo handia 22. mailan osotzen dena, eta 
82.  multzoa,  txikerragoa  dena (8  elementu  edo  hizkera).  Bigarren multzo  hau 
lehena baino homogeneoagoa dela ikus daiteke, osotze maila 16.a delarik. Multzo 
honetako hizkerak lurraldeko ekialdean kokatzen dira.

Multzo handia 22. mailan beste multzo bitan banatzen da: bat, 85. multzoa 
osotzen duena, oso handia eta bestea oso txiki eta homogeneoagoa, 72. multzoa 
osotuz: 6 hizkera biltzen dira eta maparen mendebaldean aurkitzen da.

Orokorki harturik, hiru hizkera agertzen dira pertsonalitate handia agertzen 
dutenak: handiena H305 hizkera dugu 18. mailan biltzen baita 67. multzoarekin, 
79. multzoa sortuz. H303 hizkerak ere pertsonalitate handia du, izen morfologiari 
dagokionez behintzat, 12. mailan lotzen zaiolarik 59. multzoari.

Fonologiaren kasuan egin den moduan, H309 eta H308 hizkerak aztertuz 
oso  urrun  aurkitzen  direla  esan  behar  da.  Bata  eta  besteak  osotzen  dituzten 
multzoak 22. mailan elkartzen dira. H309 hizkerak hurbiltasun handiagoa du H307 
eta ondoko guztiekin H308 hizkerarekin baino.

Fonologiari  dagokion  dendrograma hartu  eta  honekin parekatzen  bada 
gauza bitxi batez ohartuko gara: dendrograma biak zatitzen dute eremua maila 
altuenean bi multzotan eta bietan multzo bata oso handia den bitartean bestea txikia 
da (fonologian 12 hizkerak osotua eta izen morfologian 8k). Baina lehenengoan 
mendebaldeko hizkerak diren bitartean izen morfologian ekialdeko hizkerak dira 
osotzen  dutenak.  Honek  esan nahi duena hau da:  bi multzo  handitan sailkatu 
beharko  bagenu  gure  azter-eremua  oso  mapa  desberdinak  lortuko  liratekeela: 
fonologian isoglosak 12 hizkera horiek eta beste guztiak bananduko lituzke; izen 



morfologian,  ostera,  isoglosa  eremuaren  eskuinaldean  jarri  beharko  genuke  8 
hizkera horiek beste guztietarik bereizteko.

5.7.2.3. Aditz morfologiaren sailkapen automatikoa

Goranzko (ezkerretik eskuineranzko) irakurketa eginez analisi honen bidez 
hizkerak elkarren artean pilatzen, multzokatzen, doazkigu  cluster  edo multzoak 
eraikiz. Hizkera bakoitza hurbilen duenaren ondoan agertuko da. Horrela H129, 
H135, H108 eta H123 hizkerak biltzen dira 46. multzoan. Berdin egiten dute H124 
eta  H130  hizkerak  47.  multzoan,  H109  eta  H117ak  48.  multzoan,  H116  eta 
H122ak 49.ean, H118 eta H133ak 50.ean, H114 eta H127ak 51.ean, H103 eta 
H121ak, H128 eta H134ak, H101 eta H106ak, H1304 eta H1305ak, eta H301 eta 
H302ak, azkenik. 

46.  cluster  edo multzoa osotzen duten hizkerek (H129, H135, H108 eta 
H123)  ez  dute  oso  maila altura  jo  arte  beste  hizkerekin elkartzeko  aukerarik. 
Honek esan nahi du beraien artean badela batasun edo antzekotasun bat eta nahiko 
isolatuta  aurkitzen  direla  inguruko  hizkeretatik;  hizkera  hauek  osotzen  duten 
multzoa linguistikoki oso  homogeneoa izango da; 47.  multzoa,  aldiz, maila bat 
gorago biltzen da 31 hizkerarekin 57.  multzoa sortuz  eta  beste bat gorago joz 
H111 hizkerarekin 60. multzoa sortzeko.

Beheranzko  irakurketari  ekinez  bi  multzo  handi  ikusten  dira  gorengo 
mailan, 86. multzoa osotuz: H129 hizkeratik H120 hizkeraraino lehen multzoa eta 
H304 hizkeratik  H307raino bigarrena.  Bigarren honetan sartzen dira ekialdeko 
hizkerak, H303 salbu (Eibar).

Beherantz jaitsiz 85. cluster edo multzoa (H129tik H120 hizkerara doana) 
bitan  zatitzen  da:  82.  multzoa,  H129-H303ra  arteko  hizkerak  osotua,  eta  83. 
multzoa, H114 hizkeratik H120 hizkerara doazenez osotua. 



Dendrogram using Ward Method: Rescaled Distance Cluster Combine

 CASE   0         5        10        15        20        25
Lab Seq ┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼

  113 13 ─┐
  118 18 ─┤
  114 14 ─┼───┐
  111 11 ─┘46 ├─────────────┐
  116 16 ───┬─┘54           │
  123 23 ───┘50             ├─────────────────┐
  109  9 ─┬─────┐           │73               │
  117 17 ─┘47   ├───────┐   │                 │
  108  8 ───────┘57     ├───┘                 │
  126 26 ───────────────┘68                   │
  122 22 ─────────────┬───────┐               │
  124 24 ─────────────┘66     ├───────┐       ├─────┐
  308 44 ─────────────────────┘75     │       │     │
  104  4 ───┬─┐51                     ├─────┐ │85   │
  121 21 ───┘ ├───────────────────┐   │81   │ │     │
  112 12 ─────┘55                 ├───┘     │ │     │
  115 15 ───────────────────┬─────┘78       │ │     │
  128 28 ───────────────────┘74             │ │     │
  119 19 ─────────┬───────┐                 ├─┘     │
  134 34 ─────────┘60     ├─────────────┐   │84     │
  110 10 ───┬───────────┐ │71           │   │       │
  120 20 ───┘52         ├─┘             │   │       ├─────┐
  125 25 ─┬───┐         │69             │   │       │86   │
  127 27 ─┘48 ├─────────┘               ├───┘       │     │
  133 33 ─────┘56                       │83         │     │
  301 37 ───────┬─────────────┐         │           │     │
  304 40 ───────┘58           │         │           │     │
  130 30 ─┬─────────┐         ├─────────┘           │     │
  131 31 ─┘49       ├───┐     │76                   │     │
  132 32 ───────────┘63 ├─────┘                     │     │
  129 29 ───────────────┘70                         │     │87
  102  2 ───────────┬─────┐                         │     │
  105  5 ───────────┘64   ├─────────────────────────┘     │
  103  3 ───┬───────┐     │72                             │
  106  6 ───┘53     ├─────┘                               │
  101  1 ─────────┬─┘65                                   │
  107  7 ─────────┘61                                     │
  307 43 ─────────────┬───────────┐                       │
  309 45 ─────────────┘67         ├───┐                   │
  305 41 ─────────────────────────┘79 ├───────────────────┘
  135 35 ─────────┬─────────────────┐ │82
  136 36 ─────────┘62               ├─┘
  302 38 ───────┬───────────────┐   │80
  306 42 ───────┘59             ├───┘
  303 39 ───────────────────────┘77

17. irud.



Orokorki  harturik,  hiru  multzo  nagusitan  banan  daitezke  hizkerak,  aditz 
morfologiari dagokionez. Batetik, H129 hizkeratik hasi eta H303.eraino heltzen dena. 
Bigarrena,  H114 hizkeran hasi eta  H120raino doana.  Hirugarrena,  azkenik, H304 
hizkeran hasi eta H307 hizkeraraino.

Dendrogram using Ward Method: Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E    0         5        10        15        20        25
Label Seq  ┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼

  129  29   ─┐
  135  35   ─┤
  108   8   ─┼─────────────────────────┐
  123  23   ─┘46                       │
  124  24   ─┬─┐47                     │
  130  30   ─┘ ├─┐57                   ├───┐
  131  31   ───┘ ├─────────────┐       │80 │
  111  11   ─────┘60           │       │   │
  125  25   ─────────┬───────┐ ├───────┘   │
  132  32   ─────────┘66     │ │75         │
  109   9   ─┬───┐           ├─┘           ├───────────┐
  117  17   ─┘48 ├───────┐   │74           │82         │
  115  15   ─────┘61     ├───┘             │           │
  107   7   ─────────────┘70               │           │
  116  16   ─┬─┐49                         │           │
  122  22   ─┘ ├───────────┐               │           │
  104   4   ───┘58         ├───────────────┘           │
  118  18   ─┬───────────┐ │72                         │
  133  33   ─┘50         ├─┘                           ├─────┐
  126  26   ─────┬───────┘71                           │     │
  303  39   ─────┘62                                   │85   │
  114  14   ─┬─────────────┐                           │     │
  127  27   ─┘51           ├───────────────────┐       │     │
  103   3   ─┬─────┐       │73                 │       │     │
  121  21   ─┘52   ├───────┘                   │       │     │
  128  28   ─┬─┐53 │64                         │       │     │
  134  34   ─┘ ├───┘                           │       │     │
  112  12   ───┘59                             ├───────┘     │
  110  10   ─────┬───┐                         │83           │
  119  19   ─────┘63 ├───────────────┐         │             │
  102   2   ───────┬─┘67             │         │             │86
  113  13   ───────┘65               │         │             │
  101   1   ─┬─────────┐             ├─────────┘             │
  106   6   ─┘54       │             │79                     │
  136  36   ───────────┴─────────┐   │                       │
  105   5   ───────────┘69       ├───┘                       │
  120  20   ─────────────────────┘77                         │
  304  40   ─┬─────────────────────┐                         │
  305  41   ─┘55                   ├───────────────┐         │
  301  37   ─┬─────────────────────┘78             │         │
  302  38   ─┘56                                   ├─────────┘
  308  44   ─────────┬───────────────────┐         │84
  309  45   ─────────┘68                 ├─────────┘
  306  42   ───────────────────┬─────────┘81
  307  43   ───────────────────┘76



18. irud.
5.7.2.4. Sintaxiaren sailkapen automatikoa

Dendrogramak eskaintzen duen irudikapenean eremua bi multzo berdintsutan 
banatzen da: lehen multzoak 21 hizkera biltzen ditu (86. multzoa) eta bigarrenak 24 
(88.a).  Baina  ez  dute  eremu  geolinguistiko  koherenterik  osotzen  lurralde  osoan 
sakabanaturik dauden hizkerak biltzen direlako. Lehen multzoan, adibidez, maparen 
ezkerraldeko H107, H104, H106 edo H105 hizkerak biltzen dira; edo eskuinaldeko 
H309, H308 edo H397. Bigarren multzoan, esate baterako, ezkerraldeko H101, H102 
edo H103 hizkerak; eskuinaldekoen artean badira H305, H306 edo H304, besteen 
artean.



Dendrogram using Ward Method

  CASE     0         5        10        15        20        25
  Lab Seq  ┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼

  126  26   ─┬─┐46
  308  44   ─┘ ├───────┐
  302  38   ───┘50     ├───────────┐
  309  45   ───────────┘62         ├───────────────┐
  307  43   ───────────────────────┘75             │
  124  24   ───┬───────────┐                       │
  132  32   ───┘51         ├─────────────┐         │
  108   8   ───────────────┘66           │         ├─────────┐
  105   5   ─┬─────┐                     ├───────┐ │86       │
  125  25   ─┘47   ├─────────┐           │80     │ │         │
  136  36   ───────┘56       ├───────────┘       │ │         │
  109   9   ─────────────────┘69                 ├─┘         │
  120  20   ───────────────────┬─────────────┐   │85         │
  133  33   ───────────────────┘71           │   │           │
  129  29   ───────┬───────┐                 ├───┘           │
  303  39   ───────┘57     ├───────────┐     │83             │
  135  35   ───────────────┘67         ├─────┘               │
  106   6   ─────────┬─────────────┐   │79                   │
  111  11   ─────────┘59           ├───┘                     │89
  104   4   ───────────────┬───────┘76                       │
  107   7   ───────────────┘68                               │
  101   1   ─┬───────────┐                                   │
  102   2   ─┘48         ├───────────┐                       │
  112  12   ─────────────┘64         │                       │
  128  28   ─────┬───────────────┐   ├───────────────────┐   │
  134  34   ─────┘53             │   │77                 │   │
  115  15   ─┬───────┐60         ├───┘                   │   │
  118  18   ─┘49     ├─┐         │73                     │   │
  121  21   ─────────┘ ├─────────┘                       │   │
  122  22   ───────────┘63                               ├───┘
  301  37   ───────┬─────┐                               │88
  304  40   ───────┘58   ├───────────┐                   │
  306  42   ─────────────┘65         ├─────────────────┐ │
  305  41   ─────────────────────────┘78               │ │
  116  16   ───┬─────────────────────────┐             │ │
  117  17   ───┘52                       ├─────┐       ├─┘
  103   3   ─────┬───────────┐           │81   │       │87
  110  10   ─────┘54         ├───────────┘     │       │
  119  19   ─────────────────┘70               ├───────┘
  123  23   ─────┬─────────────┐               │84
  127  27   ─────┘55           ├───────────┐   │
  113  13   ─────────┬─────────┘72         ├───┘
  131  31   ─────────┘61                   │82
  114  14   ─────────────────────┬─────────┘
  130  30   ─────────────────────┘74

19. irud.



Sintaxiari  dagokionez  hizkera  bereziena,  pertsonalitate  propio  handiena 
duena, H305 hizkera dugu (13. mailan biltzen da 78. multzoan).

Ondorioz esan daiteke sintaxiaren sailkapen automatikoari dagokion egitura 
oso  orekatua  dela,  baina geolinguistikoki oso  inkoherentea.  Guztira 89 multzotan 
biltzen  dira  hizkerak,  sintaxian  aukeratu  diren  ezaugarrien  arabera.  Ezaugarri 
sintaktikoak  gutxi  landuak  izan  dira  orain  arte  euskal  geolinguistikan.  Ezaugarri 
sintaktiko hutsez burututako ikerketa zati honetan zailtasun handiak aurkitzen dira 
azter-eremua geolinguistikaren ikuspegitik ikertzeko.

Eremu  geolinguistiko  koherenterik  ezak  aurreranzko  ikerketak  bide 
desberdinetara  gidatzen  ditu:  aukeratutako  irizpideen  baliogarritasuna  eta  arazo 
geolingusitikoaren izaera eta aldakortasunaren teoriara.

5.7.2.5. Hizkuntz sailkapen automatikoa

Aztertu diren parametro desberdinak denak batean jarriz, ezaugarri guztiak 
batera jarriz, azter-eremuko hizkuntz egituraketa landuko da.

Lehen begiradan, esan daiteke hizkuntz eremua ez dela oso  homogeneoa; 
hizkeren arteko clusterrak nahiko maila altuetan biltzen dira: 25 hizkera dira elkarren 
artean biltzen direnak 0-tik 5.  mailara bitartean (57.  multzoraino)  eta  cluster  edo 
multzo handiena hiru hizkerek osotzen dutena da (H109, H118 eta H105); hain zuzen 
ere 55. multzoa. Beste guztiek binakako multzoak osotzen dituzte.

Beheranzko  irakurketa  eginez,  eremua bi multzotan banatzen da:  lehen 
multzoa (86.a)  aski txikia da,  12 hizkerek osotzen dute  eta  hauek ere ez dute 
eremu homogeneoa osotzen, bi multzotan agertuko baitira.

Beste hizkera guztiek osotzen duten 88. multzoa 23. mailan banatzen da; 
banaketa hau kontuan hartuz bi multzo berri lortuko dira: 77. multzoa, oso txikia 
(H306, H307, H308 eta H309 hizkerek osotzen dutena), eta oso handia den 87.a 
(oraindik ere 29 hizkera biltzen ditu). 

77.  multzo  txiki  hori  kontuan  hartuz  eta  mikro-dialektometria  eginez 
ondokoa adierazi behar da: H307 eta H308 direla lehenik elkartzen direnak 66. 
multzoan, ondoren H306 dela 73. multzoan eta azkenik H309 hizkera. Orain arte 
indarrean  dagoen  euskalkien  mapa  kontuan  hartuz  H309  eta  H308  hizkerak 
euskalki batekoak lirateke (gipuzkera), H307 hizkera-zubia nahi bada eta H306, 
zalantzarik gabe, beste euskalki batekoa (bizkaiera). Gure datuen arabera, ordea, 
aski independienteak badira ere erdi-ezkerraldeko hizkera gehienak kenduz azter-
eremuko beste hizkerekin hizkuntz harreman onak dituzte. 

Sailkapen  automatikoak  hizkeren  independentzia  eta  pertsonalitateari 
buruzko  datu  argigarriak  eskaintzen  ditu.  H303  eta  H107  hizkerak,  adibidez, 
ingurukoekin  batu  barik  17.  mailaraino  heltzen  dira.  Hizkuntza  mailan 
pertsonalitate handiko hizkerak dira. Maila apalagoan H120 (15. mailaraino heltzen 



dena) eta H309 hizkera (14.eraino) agertzen dira.

HIZKUNTZ ALDAKORTASUNAREN SAILKAPENA

Dendrogram using Ward Method: Rescaled Distance Cluster Combine

 CASE      0         5        10        15        20        25
 Label Seq ┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼

  116  16   ─┬─────────────────┐
  117  17   ─┘46               ├───────────────┐
  110  10   ─────────┬─────────┘69             │
  114  14   ─────────┘58                       ├─────┐
  109   9   ─┬─────┐                           │83   │
  118  18   ─┘47   ├─────────────────┐         │     │
  105   5   ───────┘55               ├─────────┘     ├───────┐
  104   4   ─────────────────┬───────┘75             │86     │
  111  11   ─────────────────┘67                     │       │
  101   1   ─┬─────────────┐                         │       │
  102   2   ─┘48           ├─────────────────────────┘       │
  106   6   ───────────────┘65                               │
  307  43   ───────────────┬───────┐                         │
  308  44   ───────────────┘66     ├───┐                     │
  306  42   ───────────────────────┘73 ├─────────────────┐   │89
  309  45   ───────────────────────────┘77               │   │
  122  22   ───────┬───┐                                 │   │
  124  24   ───────┘56 ├─────────┐                       │   │
  115  15   ───────────┘60       ├─────────┐             │   │
  112  12   ─────┬───────┐       │71       │             │   │
  128  28   ─────┘52     ├───────┘         ├─────┐       │   │
  103   3   ─────────────┘62               │80   │       │   │
  107   7   ───────────────────────────────┘     │       ├───┘
  301  37   ─┬───────────┐                       ├─────┐ │88
  304  40   ─┘49         ├───────────────────┐   │84   │ │
  305  41   ─────────────┘63                 │   │     │ │
  130  30   ───┬───────────────────┐         ├───┘     │ │
  131  31   ───┘50                 │         │82       │ │
  125  25   ───┬─────────┐         ├─────────┘         │ │
  133  33   ───┘51       ├───────┐ │74                 │ │
  302  38   ─────────────┘64     ├─┘                   ├─┘
  136  36   ─────────────────────┘72                   │87
  113  13   ─────┬───────────────────┐                 │
  119  19   ─────┘53                 ├───┐             │
  121  21   ───────┬─────────┐       │76 │             │
  134  34   ───────┘57       ├───────┘   ├─────────┐   │
  126  26   ─────────┬───────┘68         │79       │   │
  127  27   ─────────┘59                 │         │   │
  120  20   ─────────────────────────────┘         ├───┘
  123  23   ─────┬─────────────┐                   │85
  132  32   ─────┘54           ├───────┐           │
  129  29   ───────────┬───────┘70     ├───┐       │
  135  35   ───────────┘61             │78 ├───────┘
  108   8   ───────────────────────────┘   │81
  303  39   ───────────────────────────────┘

20. irud.



5.7.3. Faktore analisia

Prozedura hau, masa batez horniturik eta bere grabitate-gunetik distantzia 
duen, puntu andana baten dispertsioa ikertzea ahalbidetzen duen datu analisiaren 
teknika dugu, inertziazko ardatz nagusiak determinatuz.

Jatorrizko  informazioa  anitza  eta  konplexua  izanik,  aurreneko  datu 
matrizea, berez irakurzaila den datu taula bat, beste taula sinpleago batera ekartzen 
du, zeina, irakurterrazagoa berau, haren hurbilpen ona den batean bihurtzen duen. 
Ikerlan honetan azaltzen diren datuei egoki-egoki datorkie faktore analisia (Cibois 
1991,  68).  Analisi  teknika  hauetan  sortutako  "faktore"  apurrek  jatorrizko 
informazio aniztasuna laburbiltzea dute helburu; arazoa, beraz, esandako "faktore" 
horien irakurketan datza. Dena den, aurreneko informazio iturriei dagozkielarik hor 
eta ez beste inon bilatu behar da haien esanahia.

Faktore analisi desberdinen artean "osagai nagusienen analisia" aukeratu da 
gure  ikerketa-datuak  aztertzeko,  gure  beharretara  eran  baitatorkigu  (Bisquerra 
1989-1,  334);  datuen  laburpen  enpirikoa  baita  eta  ez  eredu  teoriko  batean 
oinarrituz  irtenbide hipotetikoak  lantzea.  Osagai nagusien analisiak informazioa 
laburbiltzea  du  xede.  Informazio  laburbildu  hau  faktore  edo  osagai  nagusitan 
azaltzen da.  Aldakortasunaren osagai nagusi edo  garrantzitsuenak bilduko  dira 
horrela. 

Dendrogramak  hizkeren  irudi  tartekatua  azaltzen  badu  ere,  faktore 
analisiak,  eremu  dialektala  etenik  gabeko  continuum  batez  irudikatzen  du. 
Horretarako datuen egituraketa irudikapen bidimentsional batez ematen du.

Bi koordinatu (1,  2) dituen planu baten irudikatzen dira aztertzen diren 
hizkera  guztiak.  Dimentsioei  dagokienez  -1etik  +1era  (modu  estandarizatuan) 
doazela aipatu behar da. Bost ardatzetan egindako analisiak bitan biltzen dira era 
honetan.  Lehen bi ardatzak  izan ohi  dira  garrantzitsuenak  funtsezko  faktoreei 
dagozkielako.

Azterketa  metodo  hau  informatikoki  egiteko,  merkatuan  diren  pakete 
birekin landu da: batetik, parametro bakoitzeko datuak aztertzeko programa bat 
erabili da eta  hizkuntz aldakortasun globala aztertzeko beste bat  (analisi honen 
sakonketarako ikus Bisquerra 1989, 435-479).

Aurreko azterketak burutu diren bidetik, honetan ere lehenik parametroka 
eta  ondoren  orokorki  aztertuko  dira  hizkuntz  datuak.  Parametro  bakoitzeko 
faktore  analisia  egingo  da  eta  ostean  parametro  guztiak  batera  hartuta. 
Parametrokako azterketan ez gara geldituko denbora luzean, hizkeren irudikatzeko 
grafikoa azalduko da, besterik ez. Hizkuntz aldakortasun globalean luzeago joko 
dugu interpretazioraino helduz.



5.7.3.1. Osagai nagusienen analisia: fonologia

Hizkuntz parametro honi buruzko analisi honetan sortzen den grafikoa oso 
adierazgarria dela uste dugu.

Lehenik eta behin hizkera asko agertzen dira beste batzuek "ezkutaturik": 28 
hizkera dira guztira "estalita" aurkitzen direnak. Hizkeren pilatze trinko honek euren 
artean koherentzia handia azaltzen dela adierazten du ardatz bertikalari dagokionez.

Lehen ardatzari kasu eginez datu guztiak negatiboak, ezkorrak dira eta -1 
zenbakitik oso hurbil gainera. Guztiz polarizatuta daudela esan behar da ardatz honi 
dagokionetik bederen. 

Bigarren  ardatza  (bertikala)  aztertuz  bi  multzo  nagusitan  biltzen  dira 
hizkerak: 

Zenbaki positiboak dituztenak ardatzaren gainaldean agertzen diren hizkerak 
ditugu;  eta  behealdean  direnak  negatiboak.  Alderdi  positiboan  aurkitzen  diren 
hizkerak eremu geografikoan alde mendebaldarrean kokatzen dira; balio negatiboak 
dituztenak ekialdean dira lekutzen.

Ardatz honi dagozkion ezaugarri linguistikoen arabera bi multzo  garbitan 
azaltzen dira hizkerak.

Azalpen linguistikora pasatuz zera adierazten duela aipatu behar da, alegia, 
ardatz honetan biltzen diren ezaugarrietarik denak elkarri lotuta daudela eta zentzu 
horretan koherentzia handia dagoela aukeratu diren ezaugarrietan.



5.7.3.2. Osagai nagusienen analisia: izen morfologia

Grafikoaren lehen ardatza  (horizontala)  analizatuz,  hizkera  guztiak  alde 
positiboan aurkitzen direla esan behar da. Denak balio positiboak dituzte. Gehienak 
+1 baliotik hurbil gainera.



Grafikoaren  bigarren  ardatza  (bertikala)  analizatuz,  hizkerak  alde 
positiboan,  goialdean,  eta  negatiboan,  behealdean,  barreiaturik  aurkitzen  dira. 
Orokorrean  mintzatuz  bi  multzotan  banan  daitezke  hizkerak,  ardatz  honi 
dagozkion ezaugarri linguistikoen artean: H106, H103, H102, H105, H114, H107, 
H117...  alde  positiboan;  eta  H309,  H306,  H307,  H128,  H303,  H302...  alde 
negatiboan.



5.7.3.3. Osagai nagusienen analisia: aditz morfologia

Aditz parametroaren lehen ardatzari dagokionez (horizontala) den denak 
balio  negatiboak  dituzte  eta  batzuk  -1  baliotik  oso  hurbil,  gainera.  Hala  ere, 
dispertsio handiagoa dago aurrerago ikusi diren bi parametroetan baino. Hizkuntz 
aldakortasun handiagoa eskaintzen du parametro honek.

Hiru  multzotan  agertzen  dira  hizkerak  bigarren  ardatzari  (bertikalari) 
dagokionez: alde positiboan aurkitzen dira 8 hizkera elkarrengandik hurbil xamar 
(H101, H119, H105, H102, H110, H120, H104 eta H136). Bada beste hizkera 
multzo bat 0 baliotik hurbil dena: H103 (H121 "ezkutatuta"),  H109 (eta  berak 
tapatzen dituen H114, H116, H117, H122 eta H128), H111 (eta berak estalitako 
H112)  eta  beste  hizkera  andana  bat;  azkenik,  bada  beste  multzo  bat  balio 
negatiboak biltzen dituena (H132, H302, H125, H108, H123, H129, H131, H135 
eta H303).



5.7.3.4. Osagai nagusienen analisia: sintaxia

Lehen  ardatzari  buruz  hizkera  guztiek  balio  positiboak  dituzte,  nahiz 
dispertsio handiagoan aurkitzen diren elkarrengandik. Grafikoak adierazten duenez 
elkarren arteko distantziak handiagoak dira (ezkutatuta dauden hizkerak aurreko 
parametroetan baino gutxiago dira).



Bigarren ardatzean berriro ere oso dispertsio handiarekin aurkitzen gara. 
Aski balio positibo handietarik hasiz balio negatibo nahiko handietarako heltzen 
dira.

Balio positibo handienak dituztenen artean hizkera hauek aipa daitezke: 
H118, H121, H105, H103 eta H109, eta hauek tapatzen diuzten H134 eta H120.

Balio positibo baina 0 balioetarik hurbilago daude H113,  H104,  H127, 
H112, H131, H119 (H126 ezkutatuta), H128 (H136 estalia) eta H309.

Balio negatiboetan etenik gabeko hizkeren segida bat agertzen da, balio 
txikietarik  hasiz  handienak  biltzen  dituzten  H306,  H308,  H304  edo  H301 
hizkeretara heldu arte.



5.7.3.5. Osagai nagusienen analisia: parametro guztiak

Hizkuntz  aldakortasun  globala aztertzeko  beste  pakete  informatiko  bat 
erabili da31.  Analisia ere  sakonagoa  egingo  da:  faktore  desberdinen eraikitzea, 
interpretazioraino helduz.

Gorago  esan bezala,  186 galdera dira hizkuntzaren alor  desberdinetako 
kopuruak metatuz sortzen den galdera kopurua. Analisiaren hasieran 186 faktore 
lirateke aztertzen direnak, termino estatistikoetan mintzatuz. Hain faktore kopuru 
handiarekin  lan  egitea  zail  gertatzen  denez,  hor  metatzen  den  informazioa  5 
faktoretan bilduko da, informazio guzti hori era sinpleago batean aztertzeko, bost 

31     Programa  honek  aldagai  edo  hizkerak  1etik  hasi  eta  45eraino  zenbatzen  ditu.  
Irakurleak  hizkeren  kodaketan  transliterazioa  egin  beharko  du:  "1" agertzen  denean  H101 
irakurri beharko du eta "45" agertzen denean H309.



faktore garrantzitsuenetan. Bost faktore hauetan informazioaren %83a biltzen da. 

Faktore  hauekin  "faktoreen  matrizea"  burutzen  da.  Faktoreen  matrize 
honetan  faktore  bakoitzak  zutabe  bat  hartzen  du  eta  aldagaiek beste  bat.  Eta 
aldagai bezainbat lerro izango ditu taulak.

Ondoren,  azken  estatistikoetan,  faktore  bakoitzaren  balio  propioak 
agertzen  dira  (eigenvalue):  ikusten  denez  lehen  faktoreak  29.95309  dauka 
baliotzat;  honek  aldakortasun  osoaren  %66.6  azaltzen  du.  Bigarren  faktoreak 
2.84780 zenbakia dauka eta aldakortasunaren %6.3a hartzen du. Bost faktoreen 
artean aldakortasunaren %83 biltzen dute, esan bezala.

Baina, sarritan orain arte  lortu diren moduko zenbakiak zail izaten dira 
interpretatzen.  Kasu hauetarako  beste  prozedura  bat  jartzen da  abian, "faktore 
iraulketa"  deitua  ("rotación  factorial").  Beronen  bidez  aukera  errazen  eta 
interpretagarriena hautatzeko bidea ematen du (Bisquerra, 1989, 312). Prozedura 
honen bidez lortu da matrize berria. Era honetan, faktore bakoitzean pisua duten 
aldagaiak nabarmendu egiten dira.

Sortzen den irudia interpretatzeko,  behar-beharrezkoa izango da matrize 
hau. Beronen bidez, faktore bakoitzean agertzen diren zenbakien ostean dauden 
errealitate linguistiko edo geolinguistikoak zeintzuk diren analisatzen saiatuko gara. 

Bost faktore izan arren, lehen hiru faktoreak bakarrik hartuko dira irudiak 
egiterakoan. Lehenik, lehen eta bigarren faktoreak aztertuko dira: lehen faktoreak 
ardatz  horizontala  hartuko  du  eta  bigarrenak  bertikala.  Irudiaren  behealdean 
aldagai ("var") bakoitzaren koordenatuak azaltzen dira).

Irudian,  ardatz  biak hartuta  (horizontala  eta  bertikala),  hizkera  guztiek 
balio positiboak dituzte. Hizkera guztiak irudiko lehen kuadrantean agertzen dira. 

Ikus  daitekeen bezala,  continuum  batean  agertzen  dira  aztertzen  diren 
hizkerak. Baina, planoan daukaten tokiaren arabera (koordenatuen balioen arabera) 
dispertsio batez irudikatuta ditugu.

Azaltzen dihardugun analisi hau ez dugu ahaztu behar deskribatzailea dela 
-hizkuntz errealitatearen deskribapen mota bat baino ez da eskuartean darabilguna- 
eta  gure  ustez  aztertzen  dihardugun errealitateari  egokiro  datorkion  azterketa, 
gainera.  Guk aurreko  analisietan azaldu den errealitatearen egituraren ontasuna 
baieztatzeko erabiliko dugu.

Irudian bada hizkera multzo bat A moduan identifikatu duguna (23, 36, 31, 
28,  35,  15,  24,  30,  41, 38 eta 40 hizkerez, besteak beste,  osotua).  Bestetik B 
multzoa (18, 5, 20, 9, 34, 21, 13, 19, 26 eta 27 hizkerek osotua); C multzoa (11, 
17, 14, 10 eta 16 hizkerak); eta azkenik beste hizkera batzuk nahiko sakabanatuta. 
Lehen eta bigarren faktoreei buruzko irudia denez bi faktore hauetan balio handiak 
dituzten hizkerak dira ondoen irudikatuta agertzen direnak.

"A" multzoan batu  diren hizkerek lehen faktorean izan dituzte  baliorik 



handienak;  B  multzoan  bildu  direnak  2.  faktorean  dituzte;  C  multzokoek  3. 
faktorean; lau eta bostgarren faktoreetan balio handienak dituzten hizkerak nahiko 
sakabanatuta aurkitzen dira eta, maila apalago batean, hirugarren faktorekoak ere. 

Osagai nagusiei buruzko bigarren irudian lehen eta hirugarren faktoreak 
hartzen dira kontutan. Irudian oso ondo irudikatuta agertzen dira balio handienak 
3. faktorean dituzten aldagai edo hizkerak (10, 11, 14, 16 eta 17). 

Eta azkenik, faktore analisiaren 3. irudian 2. eta 3. faktoreak irudikatzen 
dira. Hemen garbikien azaltzen diren hizkerak 2. eta 3. faktoreetan balio handienak 
dituztenak dira, hain zuzen ere.

Multzo  hauek eta  25.  mapa gonbaratzen badira aski berdintsuak direla 
konturatuko  gara.  Honekin  hauxe  esan  nahi  dugu:  sailkapen  automatikoaren 
araberako  hizkeren  deskribapen  geolinguistikoa  eta  faktore  analisiaren  bidez 
egindakoak, oro  har, bat datozela. "A" multzokoak sailkapen automatikoan 87. 
multzoa osotzen dute eta mapan marra bertikalez irudikatuak agertzen dira. "B" 
bezala identifikatu direnak sailkapenean 85. cluster edo multzoa osotzen dute eta 
mapan  zeharkako  marrez  agertzen  dira.  "C"  multzoko  hizkerek  69.  multzoa 
osotzen dute eta mapan trama zuzen txikiz agertzen dira. "D" multzoa, azkenik 55. 
multzoa eta mapan, aurrekoekin batera, trama txiki zuzenez agertzen dira.

Honezkero  esan  daiteke  A  eta  B  multzoek  azter-eremuko  hizkuntz 
ezaugarri  zentralak  biltzen  dituztela.  C  eta  D  multzoek,  barriz,  ezaugarri 
mendebaldarrak. 

Aztergai, irudikatu barik, utzi dira 4. eta 5. faktoreak. Faktoreen matrize 
iraulian 4.  faktorean balio handienak azter-eremuko ipar-ekialdeko lau hizkerak 
dituzte.















VI. KARTOGRAFIA
 





6.1. Sarrera32

Geolinguistika  edo  hizkuntz  geografiaren  ezinbesteko  helmuga  dugu 
mapagintza. Azken emaitzak mapetan gauzaturik agertu behar dira.

Ikerketa  hau  ere  hizkuntz  geografian  ezartzen  da  bete-betean  eta 
nahitanahiezko  dauka  bere  azken  emaitzak  mapetan  ipintzea.  Eta  hizkuntz 
geografiaren  adar  espezialdua  den  dialektometriak  are  gehiago  du  beharrezko 
kartografiagintza.

Datu  numerikoak  mapetara  pasatu  behar  dira.  Kartografia  edo  mapa 
diogunean zenbakizko aldaki dialektometrikoen errepresentazio bisualaren arazoaz ari 
gara.  Arazo  honen  irteera  aldaki  kartografiko  egokia  aukeratzean  eta  erabilera 
egokian  datza.  Lehen  faseko  dialektologaria,  estatistiko  bihurtu  dena,  orain 
kartografo ere izan beharrean aurkitzen da, halabeharrez.

Baina zein datu da kartografiatu behar dena? Aurreko kapituluetan hizkuntz 
datuen eraldaketa  aztertu  eta  jarraitu dugu: hizkuntz datuak modelizatu egin dira 
lehen urratsean,  datu  modelizatu horiek zenbakizko datuetara  eraldatu  dira.  Datu 
numeriko hauek elaboraketa  estatistikoak  jasan dituzte  ondoren eta,  azkenik,  era 
honetan  bildutako  datuak  dira  kartografiatzen  direnak.  Nolabait  esateko  mapa 
sintetikoak dira. Hau da, fenomeno edo ezaugarri multzo bati dagokion mapa izango 
da, eskuetan izango duguna.

Ezaugarri  multzo  horiek,  gainera,  hizkuntz  parametro  desberdinetakoak 
izango dira. Lau parametrotan gauzatzen dira gure laneko datuak: fonologia, izen 
morfologia, aditz morfologia eta  sintaxia. Parametro  hauek banaka aztertuko  dira 
lehenik eta gero denak batera hizkuntz distantzia osoa jaso asmoz.

Nolako  mapagintza  erabiliko  da  parametro  desberdin  hauetan? 
Dialektometrian H.  Goebl-ek  eraiki bideari  jarraituko  zaio  magintzarako  orduan, 
lehenik. Ondoren, sailkapen automatikoan agertzen diren datuak proiektatuko dira.

6.2. Thiessen-en poligonoen eraikuntza

Azterpuntu  bakoitza  datu  batzuen  jabe  da;  hizkuntz  ezaugarri  batzuk 
gordetzen ditu.  Mapagintzan beharrezko  dugu,  edonolako kartografia eraikitzean, 
puntu bakoitzari atributu batzuk eranstea. Ezaugarri edo atributu horiek eransteko 
ezinbestekoa da gune bat izatea.

Egia esan, bada aukera bat baino gehiago inkesterri bakoitzari behar duen 

32     Lan kartografikoa, era automatizatuan, Eduardo OLEAk burutu du. Lerro hauen bidez 
eskerrona adierazi gura diot.



eremua asignatu ordurako. Besteak beste, udalerrien mugak ezarri ahal zitzaizkion 
eremuko guztiak izan balira aztertuak. Baina, udalerri guztiak hartu ordez, lagin bat 
baino ez denez hautatu bestelako guneak aukeratu behar dira. Gune horiek sortzeko 
eskuartean dauden inkesterrien sarearen eremua, nolabait esateko,  poligonatu egin 
behar da. Puntu bakoitzak poligono edo eremu propioa behar du izan bereak dituen 
bereizkuntza  edo  ezaugarriak  kartografiatzeko  gunea  izan  dezan.  Ondorioz, 
inkesterriari dagokion tokia ez du puntu hutsak ordezkatuko,  puntuaren inguruan 
sortuko den poligonoak baino. Poligono hauetan trama edo koloreez  bisualizatu ahal 
izango dira puntu horri dagozkion ezaugarriak.

Poligono  hauen  eraikuntzan  Thiessen-en  poligonoak  (edo  Dirichlet  edo 
Voronoï-renak ere izendatuak)  bezala ezagutzen den poligonazioa erabiliko dugu 
(Goebl 1992, 439-440): 

1) Lehenik puntu guztien arteko triangulazioa egingo da (Delaunay-ren triangulaketa 
deitua, alegia).

2) Triangelu bakoitzaren alde edo aurpegi bakoitzaren mediatriza eraiki.

3) Mediatriz horiek luzatu egingo dira ondoko aurpegiko mediatrizarekin bat egin 
arte. Elkargune hauek izango dira Thiessen-en poligonoen angeluak.

Era honetan azter-eremu osoa bertan diren edo aztertzen diren inkesterri edo 
puntuen artean zatitu egiten da. Zenbat puntu hainbeste poligono izango dira, ez bat 
gehiago, ez bat gutxiago.

Egia esan, zatiketa honek ez du zerikusirik ez geografia fisiko ez eta giza-
geografiarekin ere.  Zatiketa  konbentzionala da oso,  une honetan egoki moldatzen 
dena ikerketaren  helburuetara.  Zeren ez  baitira inoiz ere  eremu osoko  herri edo 
populazio-gune guztiak aztergai hartzen.

Era honetako mapak erabiliko dira mapa koropletak erabiltzen direnean edo 
dialektometria dendrografikoa egiten dugunean.

Delaunay-ren triangulaketa erabiliko da puntuen arteko hizkuntz berdintasuna 
zein den lortzeko (Goebl 1992, 452 eta Fig. 16).

Koloreen  eta  tramaren  erabilera  mapagintzan  aski  landua  da  disziplina 
desberdinen artean  eta  hizkuntz  mapagintzan ere  (Brunet  1987,  164-167;  Goebl 
1992, 440). Kartografiaren arauen artean ezagunak dira oso koloreei dagozkienak. 
Koloreak erabiltzen direnean badira kolore  hotzak  eta  kolore  beroak.  Erabilitako 
koloreen artean ba dira hiru kolore  hotz  (morea, urdina eta orlegia) eta beste hiru 
kolore  bero (horia, laranja eta gorria). Zein kolore zein aldaki tematikori dagokion 
jakiteko  araua argia da:  moreari dagozkio  balio txikienak eta  gorriari handienak. 
Trama erabili ezkero trama zabalenari, nasaienari, egokituko zaizkio balio txikienak 
eta hertsienari balio handienak.



6.3. Hizkeren profilen mapak

Badira  batetik  puntu  edo  inkesterri  bakoitzari  dagokion  similaritate 
erlatiboaren mapak. Mapa hauetan puntu bat hartzen da abiaburutzat eta ezaugarri 
edo  datu  guztiak  kontuan hartuz,  beste  puntu  guztiekin dituzten  berdintasun eta 
desberdintasunak aztertzen dira. Desberdintasun guzti horiek neurtu eta, 6 tarte edo 
mailatan sailkatu ostean, tarte bakoitzari dagokion kolore edo trama jartzen zaio. "1" 
tartean  agertzen  diren  puntuak  azter-puntuarekin  gonbaratuz  urrunen  daudenak 
izango dira. Beraz, hizkuntz desberdintasun (= distantzia) handiena dutenak izango 
dira.  "2"  tartean  dauden  puntuak  aurrekoak  baino  hurbilago  daude  eta  horrela 
jarraituko da "6" tartera  heldu arte.  Multzo  honetan dauden puntuak izango dira 
gonbaratzen den puntuarekin linguistikoki hurbilen daudenak, nahiz gerta daitekeen 
geografikoki hala ez izatea.

Datu hauek Thiessen-en poligonoez eraikita dagoen mapan ezarri behar dira. 
Puntu  bakoitzak  poligono  bat  dauka.  Eta  puntu  guztiak  gorago  aipatu  6  tarte 
horietako batean kokatuta daude. Horietako puntu bakoitzari dagokion kolore edo 
trama  berari  dagokion  poligonoan  ezarri  behar  da.  Horrela,  poligono  guztiak 
koloreztaturik (6 kolore desberdinez) edo tramaz beteta daude (6 trama desberdinez). 
Horrela, zenbat eta kolore gorritik (edo trama hertsienetik) hurbilago egon hainbat 
eta berdintasun edo hurbiltasun linguistikoa handiagoa izango dute gonbaragai den 
puntua eta gonbaratuak. 

Hizkeren profila aztertzeko  bi mapa eraiki dira:  H101  eta  H305  puntuei 
dagokiena, hain zuzen ere.

6.3.1. H101 hizkeraren profila (1. mapa)

H101 hizkera da beste guztiekin gonbaratzen dugun lehena. Mapa honetan 
zera  ikus daiteke:  hizkuntz  distantzia  eta  distantzia  geografikoaren artean  badela 
kidetasunik. Zenbat eta geografikoki urrunago izan, hainbat eta hizkuntz distantzia 
handiagoa izango da.

Bi hizkera ditu 6. multzoan berari ukitzen (H102 eta H106) gorago aztertu 
den  minmwmax  algoritmoan (ikus  "Hizkuntz  distantziak:  101  hizkeraren  taula"). 
Bostgarren multzoan 9 hizkera aurkitzen dira iparralde eta hegoalderanzko lerroan, 
bat ezik (H114); H103, H105, H110, H111, H112, H114, H118, H121 eta H128 dira 
hizkerok. Laugarren multzoan 18 hizkera, aurreko multzoaren ostean eta norabide 
berean. 

Hirugarren  multzoan 6  hizkera  aurkitzen  dira,  denak maparen  erdialdean 
kokaturik  (H104,  H126,  H129,  H131,  H132  eta  H135);  2.  multzoan  5  hizkera 
(H301,  H302,  H303,  H304  eta  H305)  hego-ekialdean,  denak  euskalkien  ohiko 
sailkapenean  Gipuzkoako  bizkaieran  kokatzen  direnak;  azkenik,  lehen  multzoan 
abiapuntutik  linguistikoki  urrunen aurkitzen  diren hizkerak  ditugu:  ipar-ekialdean 
kokatzen diren lau hizkera dira (H306, H307, H308 eta H309). 

Mapa hauen bidez azterpuntu edo inkesterri bakoitzak besteekiko dauzkan 



hizkuntz harremanak ere landu daitezke. Bide honetik, H101 hizkerak eremuko 29 
hizkerekin harreman onak dituela esan daiteke (balio positiboak: aipatu algoritmoko 
4., 5. eta 6. multzoetan agertzen direnak), txarrak 15rekin baino ez dituen bitartean 
(guzti-guztiak maparen erdialdetik eskuinerantz). Artaziak bezala zabaltzen dela esan 
daiteke:  ertz  bietarik  hizkerak  urrun  egon  arren  hizkuntz  distantzia  txikiagoa 
dagoelako. Geografikoki bazter batean aurkitzen den arren, H101 hizkerak asimilazio 
portzentaia handia atxikitzen duela adierazten du honek eta oro har harreman onak 
dituela.

Mapa  honen  oinarria  minmwmax  algoritmoa  izanik  ere,  sailkapen 
automatikotik ateratako emaitzak bat datoz 6 eta 5. mailan aurkitzen diren hizkerei 
dagokienez  behintzat.  Bi  eratako  analisi  estatistiko-sailkatzaileak  bat  datoz 
emaitzetan.

6.3.2. H305 hizkeraren profila (2. mapa)

H305 hizkerari dagokion mapara iraganez ondoko iruzkinak egin daitezke. 
Batetik mapa hau aurrekoa baino heterogeneoagoa dugu. Nahiz 6. multzoko hizkerak 
geografikoki ukitzen dituen, 5. multzoko eta abiapuntuko hizkeraren artean laugarren 
multzoko hizkerak agertzen dira. Eta gainera 5. tarteko hizkera hauek 4. tartekoekin 
ingurutatuta daude. Hiru dira, bestalde, 5. tarteko hizkerak.



Linguistikoki hurren dituen hizkerak geografikoki ere hurbilenak dira: H301, 
H302 eta H304 dira. Hauen ostean H133, H135 eta  H303 dira hizkuntza mailan 
hurbiltasun handiena eskaintzen dutenak, baina ez dira geografikoki besteen ondoren 
aurkitzen, aldenduta baino. Bitxitzat jo daiteke hiru hizkera hauek hizkuntza mailan 
hain hurbil izatea H305 hizkerarekin. Gipuzkoako bizkaiera eta gipuzkeran kokatu 
izan diren hizkerak (H306 eta H307 edo H308 eta H309) baino hizkuntz kidetasun 
handiago  izatea  deigarria  gertatzen  da  eta  euskal  dialektologian izan den  ohiko 
ikusmoldea aldatu egiten du.

Bi multzo hauen tartean laugarren multzoko hizkerak aurkitzen dira (guztira 
16 hizkera). Hizkera hauek besakartu egiten dituzte 5. multzoko hiru hizkerak.

Azken hiru multzotan aurkitzen diren hizkerak abiapuntutik urrunen kokatzen 
dira mendebalderanzko bidean, H308 hizkera izan ezik.

Harremanei dagokienez ez ditu H101 hizkerak bezain harreman onak beste 
hizkerekin. Hizkera gehiago dira balio negatiboak dituztenak (batazbestekoa baino 
txikiagoak) positiboak baino. Hizkera honek harreman hobeagoak ditu iparralderantz 
(Gipuzkoako  hizkerak)  mendebalderantz  baino:  H124 hizkera  geografikoki hurbil 
aurkitzen bada ere linguistikoki urrun dauka.



6.4. Gune dialektalak

Ondoren eraikiko diren mapek linguistikoki hurbilen diren puntuak zeintzuk 
diren argitzen dute, gune dialektalak zeintzuk diren zehaztuz33. Horretarako eragiketa 
hauek egingo dira: lehenik, AP (abiapuntu) guztietatik IRI handiena dutenak hartu 
(identitate  edo hurbiltasun handiena dutenak); 45 IRI aterako  dira honela: lehena 
H101 puntua eta beste guztien artean dagoen IRI handiena izango da, bigarrena H102 
eta beste puntuen arteko IRI handiena, hirugarrena H103 puntua eta beste puntuen 
artekoa, eta horrela 309ra heldu arte. Guztira 45 puntu direnez, 45 IRI lortuko dira. 

Datu hauei 6 tartedun  minmwmax algoritmoa aplikatzen zaie. Era honetan 
lortzen  diren  IRI  handienak  6  multzotan  sailkatzen  dira.  Emaitzok  maparatzean 
multzo bakoitzari kolore edo trama bat asignatuz gero kohesio linguistiko handieneko 
puntuak azalduko dira.

Hizkera  batek  zenbat  eta  IRI  handiagoak izan hainbat  eta  dialektotasun34 

33     Gune  dialektal  kontzeptua  zera  dela  esan  daiteke:  eremuko  beste  hizkerekin  ezaugarri  
amankomun gehien dituen hizkera multzoa.

34     Hitz honekin itzultzen dugu "dialecticité" hitza.



handiagoa izango du ingurukoekin; mailarik handiena, dialektotasun handiena, IRI 
100 denean litzateke. Kontrakoa ere berdin esan daiteke: zenbat eta lotura txikiagoak 
izan inguruko hizkerekin  elkarren arteko hurbiltasuna txikiagoa izango dela.

Era honetan burututako bost mapa eraiki dira; hizkuntz parametro bakoitzeko 
bat eta azkena hizkuntz aldakortasunari buruzkoa.

6.4.1. Gune dialektalak: fonologia (3. mapa)

Fonologiari dagozkion datuekin eraiki da mapa hau. Bertan ondoko nukleo 
edo gune dialektalak ikus daitezke:

a) ipar-mendebaldeko gune dialektala (H101, H106 eta H112 hizkerek osotua)
b) mendebaldeko gunea (H103 eta H107 hizkeren artean egiten dutena)
c) erdialdean bi gune aurkitzen dira:

c1) H119 eta H126 hizkerek osotua eta
c2) H122, H123 eta H130 hizkerek osotua

d) hego-ekialdekoa: H301 eta H304 hizkeren artekoa.

Baina esan daiteke,  b)  eta  c)  kasuak  salbu,  ez  dagoela gune definiturik. 
Elementu edo ezaugarri amankomunenak biltzen dituzten hizkerak bi talde hauetan 
agertzen  dira.  Azter-eremuko  hizkerekin  hurbiltasun  edo  antzekotasun  handiena 
biltzen dute hizkera hauek.

Ekialderantz 10 hizkerez osotutako ordoki bat zabaltzen da (H309, H308, 
H307, H306, H302, H131, H129, H132, H135 eta H136). Bizkaiko ekialdeko eta 
Gipuzkoako bizkaiera osotzen duten hizkera batzuk eta ohiko gipuzkerakoak biltzen 
dira.

Bi depresioz ere berba egin behar da (ezaugarri amankomun gutxien biltzen 
dituzten hizkerez osotzen dira depresioak):  H120 (Bermeo) hizkera gailentzen da 
denetarik, aurreko kapituluan jadanik isladatu den fenomenoa da, bestalde. Aipagarri 
da baita H303 hizkera, zein ordoki batez inguraturik aurkitzen den.



6.4.2. Gune dialektalak: izen morfologia (4. mapa)

Izen morfologiari buruzko datuen arabera bi gune dialektal agertzen dira:

a) ipar-mendebaldean: H105, H106, H110, H113, H114 eta H125 hizkeren artekoa;
b) hego-mendebaldean: H103, H109, H111, H117, H118 eta H123 hizkerek osotzen 

dutena.

Egia esan, bi gain dituen gune bakartzat har daitezke, H108 eta H116 hizkerek 
ere  batazbestekotik  gorakoak  baitituzte  beren IRIak; H113 eta  H114 batetik  eta 
H111, H117 eta H118 hizkerak izango lirateke gunearen gainak. Ezkerralde guztia 
hartuko litzateke gune bakartzat  era horretan,  eta zenbat eta eskuinerago kohesio 
txikiagoko hizkerak izango genituzke. 

Kohesio  txikiena  H124  eta  H307  hizkerei  dagokie.  Hizkera  hauek  dira 
ezaugarri amankomun gutxien dituztenak. Hizkera hauek bi depresio eragiten dituzte: 
bata ipar-ekialdean eta besteak hegoaldean.



6.4.3. Gune dialektalak: aditz morfologia (5. mapa)

Aditz  morfologiari  buruzko  datuen  mapak  lehen  ikuskera  batean  oso 
parametro  konpaktoa  irudikatzen  du.  Hizkera  multzo  handia  aurkitzen  da 
batazbestekorik gorako IRIak dituela.

Hiru gure dialektal aipa daitezke: 

a) gune dialektal handiena eta oso konpaktoa agertzen da hego-erdialdean (11 hizkera 
azaltzen baitira minmwmax algoritmoko 6. multzoan). 

b) beste gune txikiago bi agertzen dira: bata ipar-mendebaldean (H101 eta H106 
hizkeren artekoa) eta 

c) azkena ipar-erdialdean (H127, H133 eta H135 hizkeren artean).

Ondo definitutako guneak agertzen dira mapa honetan. Beste ohar bat mapa 
honi buruz: oso  IRI handiak agertzen ditu hizkuntz parametro  honek; 15 hizkera 
baino ez daude batazbestekotik beherantz. Oso homogeneoa dela ondorioztatzen da, 
datu hauen bidez aditz morfologiari buruzko ezaugarrietan azter-eremua.



Depresioei dagokienez batto  baino ez dela agertzen esan behar  da:  H306 
hizkerak eremuaren ekialdean osotzen duena, izan ere.

6.4.4. Gune dialektalak: sintaxia (6. mapa)

Sintaxiari buruzko parametroan gune dialektal bi aurkitzen dira:

a)  Mendebaldeko gunea:  H101 eta  H102 hizkeren inguruan osotzen dena.  H101 
hizkerak aditz  parametroan ere  gune dialektala osotu  du,  kasu honetan H106 
hizkerarekin batera.

b) Erdialdean H116, H117 eta H125 hizkeren inguruan osotua.

Gune bi hauen artean aurkitzen da H104 hizkerak sortzen duen depresioa. 
Hizkera hau da ezaugarri amankomun gutxien dituena sintaxian. Ondoan aurkitzen 
dira  H107,  H110,  H113,  H115,  H114,  H119,  H108  eta  H126  hizkerak, 
batazbestekotik beheranzko IRIekin.



6.4.5. Gune dialektalak: hizkuntz aldakortasun globala (7. mapa)

Hizkuntz  aldakortasuna  osoki  hartuz  7.  mapan  analizatzen  da.  Aurreko 
parametroetan aztertu diren datu guztiak batera hartuta agertuko dira mapa honetan. 
Aurreko lau mapen labur-bilduma genuke, beraz. 

Hizkera bakartienak, nortasun handiena dutenak eta ezaugarri propio gehien 
dituztenak, inguruko besteekin harreman edo kidetasun gutxien dituztenak, H120 eta 
H306  hizkerak  dira.  Hauetarik  lehena fonologia parametroan  ere  agertu  izan da 
hizkera bakartien moduan isladaturik. H306 hizkera aditz morfologiaren parametroan.

Gune dialektalei dagokienez, azter-eremuan zehar hiru gune agertzen dira:

a) ipar-mendebaldean: H101 eta H106 hizkeren inguruan osotua. Bi hizkera hauek 
dira  IRI  handiena  lortu  dutenak  eta  algoritmoko  6.  multzoan  agertzen  diren 
bakarrak;

b) erdialderantz H116 eta H117 hizkerak gunearen gaina delarik inguruko hizkeren 
artean osotua. Eremuaren erdialdeko hegoaldea hartzen du;

c) hego-ekialdean: H301 eta H304 hizkerek osotzen dute gune dialektal hau. Gune 
hau, erdialdeko Hegoaldean hedatzen denarekin loturik agertzen da, hein handi 
batean. Eta zilegi liteke gune bakartzat hartzea edo irakurtzea, bi tontor  dituen 
eremutzat joz.



Oro har, hiru gune dialektal azaltzen dira mapan; hauetarik bi eremuko bi 
muturretan, lehena mendebaldean eta bigarrena hego-ekialdean kokaturik. Hirugarren 
gunea  eremuaren  erdialde  inguruan  kokatzen  da.  Hiru  tontor  hauen  ondoan  bi 
depresio nagusi: iparraldean bata eta ekialdean bestea; biak ere tontorretatik hurbil.

6.5. Hizkuntz eremu kontserbakor eta trantsizioguneak

Hans Goebl-ek "zone conservatrice" edo "résidu géolinguistique" eta "zone 
de transition" bezala erabiltzen duen nozioak daukan oinarri teorikoa dute aztertzen 
diren ondoko mapek (Goebl 1981, 388; 1992, 448-450 eta Fig. 13-14; ikus baita 
Aurrekoetxea 1992, 76).

Eremu kontserbakorrek inguruko hizkeretan agertzen ez diren ezaugarriak 
biltzen  dituzte.  Geolinguistikoki  eremu  edo  hizkera  isolatuak  dira,  bazterrak. 
Trantsizioguneak, ostera, inguruko hizkeretan azaltzen diren ezaugarrien jabe dira eta 
ezaugarri propio gutxi biltzen dute.

Eremu  hauen  zehaztean,  similaritate  distribuzioen  Fisher-en  asimetri 
koefizientea erabiltzen da. Similaritate edo distantzien distribuzioa simetrikoa denean 
balioa "0" izango da. Hau ez denean gertatzen eta ezkerretarantz denean asimetrikoa, 
balio positiboak hartuko ditu asimetri koefizienteak; negatiboak eskuinetara denean. 
Gure mapetan balio positibo handienak puntuzka marrazten dira eta ingurukoekin 
lotura txikia duten hizkerak izango dira.  Balio negatibo handiena duten hizkerak, 



trama  zuzen  hertsiz  marrazturik,  ingurukoekin  ezaugarri  amankomun  handiak 
dituztenak izango dira.

Mapa hau eraikitzeko lehenik puntu guztien (H101, H102, H103...) mediak 
edo batazbestekoak (med.) hartu behar dira. Zerrenda horretan 45 puntutako IRIen 
batazbestekoak agertuko dira. 

Ondoren batazbesteko horiei 6 tartedun minmwmax algoritmoa ezartzen zaie 
eta 6 tarte edo multzotan sailkatuko dira. Azkenik multzo bakoitzari dagokion kolore 
edo trama ezarriz mapan ordezkatzen dira.

Era  honetako  eragiketa  eta  mapekin  eremu  batean  hizkuntza  aldetik 
ingurukoekin  harreman  txarrak,  ezaugarri  amankomun  gutxi  dituzten  gune 
independienteak batetik, eta ingurukoekin harreman onak eta ezaugarri amankomun 
asko dituzten guneak bereiztuko dira.

Hau  da,  eremu  kontserbakorrak,  beraiek  bakarrik  gordetzen  dituzten 
ezaugarriak  biltzen dituzten  hizkerez  osoturik  agertuko  dira.  Gune isolatuak  eta 
geolinguistikoki "bazterrak"  direnak.  Ohituraz  gune hauek hedadura  txikia izaten 
dute.

Ezaugarri amankomun asko dituzten guneak trantsizio gunetzat  joten dira. 
Ezaugarri hauek hedadura handia ezagutzen dute. Berezitasun eta ezaugarri propio 
gutxiko guneak dira.

Hizkuntz  espazioaren egituraketan garrantzi  handikoa da nozio hau.  Bost 
mapa  eraiki  dira  puntu  hau  jorratzeko:  hizkuntz  parametro  bakoitzari  bana  eta 
hizkuntz aldakortasuna osoki aztertzen duena bostgarrena.

6.5.1. Gune kontserbakor eta trantsizoguneak: fonologia (8. mapa)

Parametro honetan H120 hizkera, eremuaren iparraldean, da ezaugarri propio 
gehien duena.  Ondoren  H127  hizkera  agertzen  da,  tartekatze  eta  kategoriza-tze 
algoritmoaren  arabera  2.  multzoan  kokatzen  dena.  Hauek  izango  lirateke  gune 
kontserbakorrenak hizkuntz alor honi dagokionez.  Nahiko maila handia erakusten 
dute baita H134, H109, H124, H305 eta H303 hizkerek ere.

Trantsiziogunea  osotzen  duten  hizkerak  ipar-mendebaldetik  hasi eta  lerro 
batean  hego-ekialderaino  heltzen  dira:  H101,  H106,  H112,  H115,  H119,  H126, 
H122, H123, H130, H301 eta H304. Mendebaldean gelditzen dira H103 eta H107 
hizkerak. Oro har, ezaugarri amankomun asko dituen eremua genuke. 



6.5.2. Gune kontserbakor eta trantsizioguneak: izen morfologia (9. mapa)

Izen  morfologiari  dagozkion  datuekin  eraiki  da  mapa  hau.  Aurreko 
maparekin erkatuz oso desberdina dela esan behar da. Batetik gune kontserbakorrak 
guztiz leku desberdinean agertzen direlako. Hauen artean bi gune aipa daitezke:

a) Lehenik, H124 hizkerak osotzen duena, isolatu samar agertzen delarik, inguruko 
hizkerak algoritmoko beste multzo batzuetan agertzen direlako. 
b)  Bigarrena H307 hizkeraren inguruan sortzen  den multzo  handia,  3.  multzoan 
kokaturik agertzen direnak: H136, H135, H132, H126, H129, H303, H309, H308, 
H306, H305, H302 eta H115.

Trantsiziogune bi agertzen dira: erdigunetik iparralderanzkoa (H125, H114, 
H113, H110, H105 eta H106) eta hegoaldean agertzen dena (H103, H109, H111, 
H118, H117 eta H123).

Izen  morfologiari  dagokion  parametroan  trantsizioguneak  eremuaren 
mendebaldean  kokatzen  dira  eta  gune  kontserbakorrak,  aldiz,  ekialdean. 
Mendebaldeko  hizkera  gehienak batazbestekotik  gorantz  azaltzen  dira.  Ekialdean 
gehienak batazbestekotik beherantz.



6.5.3. Gune kontserbakor eta trantsizioguneak: aditz morfologia (10. mapa)

Aditz  morfologiari  buruzko  Fisher-en  asimetria  koefizienteari  dagokion 
mapak ezaugarri amankomun asko dituen hizkera kopuru handia agertzen du. Oso 
mapa koherentea azaltzen da, ezaugarri amankomun asko dituzten hizkerek ia azter-
eremu osoa hartzen dutelarik. Hegoaldean kokatzen diren hizkera guztiek, H306 izan 
ezik, indize handienak lortzen dituzte. Denak  minmwmax  algoritmoko 6. multzoan 
aurkitzen dira. Iparraldean kokatzen diren hizkera gehienak ere indize berdintsuak 
lortzen dituzte. 29 hizkera azaltzen dira algoritmoaren 6. multzoan. Beste 14 hizkera 
agertzen dira algoritmoaren 4. multzoan.  Guzti hauek indize positiboak dituzte (43 
hizkera).

Gune  kontserbakorrena  H306  hizkerak  osotzen  du,  bakar-bakarrean,  oso 
isolaturik agertuz.  Inguruko beste hizkera guztiak indize positiboak dituzte.  H120 
hizkera  ere  gune  kontserbakortzat  hartu  behar  da  indize  negatiboa  daukalako 
(algoritmoko  3.  multzoan agertzen  da).  Hizkera  bi hauek dira  indize negatiboak 
dituzten bakarrak aditz morfologiaren parametroan.

Trantsiziogune bi daudela esan daiteke: iparraldean (H120 hizkera salbu), 10 
hizkera biltzen dituena; eta hegoalde osoa biltzen duena (18 hizkera).



6.5.4. Gune kontserbakor eta trantsizioguneak: sintaxia (11. mapa)

Aurrekoarekin alderatuz eraketa guztiz desberdina azaltzen du egituraketaren 
aldetik. Baina indizeen arabera mapa honetan ere gehiengoa dira indize positiboak 
dituzten hizkerak (40). Indize negatibodun 5 hizkera baino ez daude (H104, H107, 
H109, H111 eta H129). Lehen lauak maparen ezkerraldean eta azkena erdialdean.

Gune  kontserbakorrenari  dagokionez  sintaxiari  buruzko  datuen  arabera 
eremuaren mendebaldean kokatzen da: H104 hizkera da indize negatibo handiena 
daukana. Bere ondoan gorago aipatu beste lau hizkerak aurkitzen dira.

Beste eremu guztiko hizkerak trantsizio-hizkerak direla esan daiteke, beraien 
indarra edo ezaugarri amankomunen multzoa, mozketa bortitzik gabe, aldatuz badoa 
ere hizkeren artean.



6.5.5. Gune kontserbakor eta trantsizioguneak orokorrean (12. mapa)

12. mapan biltzen dira aurreko 4 mapetan parametroka aztertu diren datuak. 
Azter-eremuan, eta erabili diren datuak kontuan hartuz, honako gune kontserbakor 
hauek agertzen dira: 

a) iparraldeko gunea: H120 eta H121 hizkerez osotua
b) mendebaldean H104 eta H107 hizkerekin
c) erdigunean H126 eta H129 hizkerez osotua
d) ekialdean H306 eta H307 hizkerek osotzen dutena

 Eremuan zehar badira beste  hizkera bi (H124 eta  H136),  sakabanaturik, 
hizkuntz harreman on-onak ez dituztenak beraien inguruko hizkerekin.

Esan ohi da trantsizioguneak eremuaren erdialdean kokatzen direla usuenik. 
Trantsizio hizkeraren funtzioa hizkera edo area batetik besterako urratsa leuntzea 
litzateke.  Hizkera  horrek  bai bateko  zein besteko  ezaugarriak ezagutuko  lituzke, 
inguruko hizkeretako ezaugarriak bere egingo lituzke, batetik besterako joana etenik 
gabe  egiteko.  Baina,  harrigarri  bada  ere,  mapa  honetan  trantsizioguneak  bi 
muturretan agertzen dira. Analisia ondo badago bi gune agertzen dira gailen: ipar-



mendebaldea  (H101  eta  H106  hizkeren  inguruan)  eta  hego-ekialdea  (H301  eta 
H304).

Indize  gehienak  positiboak  dira.  10  hizkera  baino  ez  daude  indize 
negatiboekin: H306 eta H120 hizkerak algoritmoaren 1. multzoan; H104 eta H307 
hizkerak algoritmoaren 2. multzoan; eta H107, H121, H124, H126, H129 eta H136 
hizkerak algoritmoaren 3. mailan.

6.6. Hizkerak funtzio bereizle eta funtzio komunikatiboan

Dialektoaren zeregina bikoitza dela aspaldi esan da (ikus besteak beste Séguy 
1972, 35): batetik giza multzoak bereizteko erabiltzen da eta bestetik multzo horien 
arteko harremanak gauzatzea ahalbidetzen du.

Ikerketa geolinguistiko honetan hizkera batzuk ingurukoekiko harremanetan 
jarri dira. Zein hizkerak dituen harreman onak eta zeinekin batetik, eta zein hizkera 
bereizten den ingurukoetarik eta zein mailatan da aztertzen dena.

Bi mapa eraiki dira hizkeren funtzio desberdin hauek aztertzeko: lehenengoan 
funtzio bereizlean eta bigarrenean funtzio komunikatiboan aztertuko da.

Imagen  hauek  puntuarteko  dialektometria  edo  interpuntualaren  emaitza 
ditugu.  Oso  datu  gutxi  hartuz  burututako  mapak  direnez  oso  imagen  partziala 



eskaintzen  dute  (Goebl  1992,  451),  nahiz  isoglosen  erabilpena  luzea  izan  den 
geolinguistikan.

Hizkeren arteko desberdintasuna edo funtzio bereizlea isoglosekin adierazten 
da geolinguistikan. Isoglosaren kontzeptua historikoki hizkuntz gertakari bakarrari 
lotua  agertu  da.  Forma gramatikal desberdinak edota  kontzeptu  bat  izendatzeko 
hitzak maparatzean isoglosak erabili izan dira.

Dialektometriaren  sorrerarekin  isoglosa  kuantitatiboaren  nozioa  sortu  da 
(Philips 1984a). Hizkeren arteko bereizketa hizkuntz ezaugarri edo gertakari bakar 
batez  baino  ezaugarri  kopuru  jakin  baten  bidez  egiten  da.  Desberdintasunen 
sailkapena  burutu  ostean  isoglosa  kuantitatiboetara  heltzen  da.  Isoglosa  hauen 
irudikapena bai lerroaren loditasunaz baliatuz, bai dagokion zenbakia, errealetan nahiz 
portzentaietan, jarriz, bai kolorea erabiliz burutzen da.

Lan honetan isoglosak eraikitzeko sistema oso bat jarri da abian. Espazioaren 
egitura Thiessen-en poligonoak deitu prozedurarekin jarri da praktikan, gorago esan 
den eran. Prozedura honekin egindako egitura hizkera bakoitzari zor zaion eremua 
emanez gain, hizkeren arteko mugak zehazteko ere baliagarria da. Hain zuzen ere 
bide hau erabiliko da hizkeren arteko desberdintasunak adierazteko.

Funtzio  komunikatiboaren  ikuspuntutik  begiratuta,  hizkeren  arteko 
berdintasun edo antzekotasuna adierazteko marra zuzena erabili da, espresio grafiko 
zuzenena. Marra zuzen hau, Thiessen-en poligonoak eraikitzeko beharrezko izan den, 
Delaunay-ren triangeluen aldea izango da.

Mapa hauetan, eta aipatu diren ezaugarriez gain, bada beste ñabardura bat 
egin  beharrezkoa:  bai  hizkeren  arteko  distantziak,  bai  berdintasunak,  zenbaki 
errealetan  agertzen  direla  dagokien marraren  ondo-ondoan  kokaturik.  Horrela  bi 
erreferentzia  izango  ditu  irakurleak:  batetik  leiendan  portzentaietan  eta  bestetik 
mapan kopuru errealetan.



6.6.1. Hizkerak funtzio bereizlean (13. mapa)

Hizkeren funtzio bereizlea Thiessen-en poligonazioan oinarrituz lortzen den 
isoglosa kuantitatiboaren bidez aztertzen da  (13.  mapa).  Mapa poligonoz beterik 
azaltzen da.

Hizkerak binaka hartuz burutzen da mapa hau. Elkarren arteko harremanak 
kodatuz,  elkarren  arteko  diferentzia  aztertzen  da  poligonoaren  aldeak  erabiliz. 
Isoglosen  irudikapenean  bi  faktore  izan  dira  kontuan:  marren  lodiera  dagokien 
hizkeren arteko distantziaren araberakoa izango da: zenbat eta distantzia handiagoa 
marra lodiagoa izango da. Lodieraz gain hizkeren arteko desberdintasunak kolorez 
ere bereizten dira: gorriz marrazten dira distantzia txikienak eta morez handienak. 
Irudikapenerako  erabiltzen  den  semiotika  zenbakiekin  osoturik  agertzen  da:  bai 
kopuru errealetan, marraren ondoan edo gainean, eta portzentaietan, leiendan.

Era  honetako  mapetan hurbilen diren puntuak baino ezin dira aztertu  eta 
distantziaren oso ikuspegi partziala azaltzen dute. 45 hizkeren artean 100 distantzia 
baino ez dira aztertzen.

Jadanik ikusi den hizkuntz  distantzien taulatik  jasotzen  ditu  datuak  mapa 
honek.  Hizkeren  arteko  distantzia  handienak  eremuaren  ekialdean  agertzen  dira 
(marra lodienak): Gipuzkoako eta Bizkaiko hizkeren arteko mugan, hain zuzen ere; 
H136  eta  H308  hizkeren  artean  57,  H136  eta  H309  hizkeren  artean  55 
desberdintasun, H131 eta H306 hizkeren artean 54, H130 eta H302 artean 49, H135 
eta H308 artean 48; hauez gain distantzia handia dago  H107 eta H113 hizkeren 
artean (51).  Gipuzkoako hizkeren artean hegoalderako ibilpidean hizkeraz hizkera 
distantzia handiagotuz doa: 24 ezaugarri desberdin dituzte H309 (Deba) eta H308 
(Mendaro)  hizkerek,  33  desberdintasun  honek  eta  H307  (Elgoibar)  artean,  40 
desberdintasun azken honek eta H306 (Bergara) hizkerak, 47 desberdintasun H306 
eta H302 (Arrasate) artean, 49 H306 eta H305 (Araotz)  artean. Eibarren (H303) 
kasua ere aipagarria da, Gipuzkoako inguruko hizkerekin baino harreman hobeagoak 
dituelako Bizkaiko H135 (28 desberdintasun) edo H132 hizkerekin (37).

Distantzia txikienak ondoko hizkeren artean aurkitzen dira: H101 eta H102, 
H101 eta H106 hizkeretan (Getxok, Leioa eta Lemoizekin); H116 eta H117, H118 
eta H117 hizkerak Arratian (Lemoak Dimarekin eta honek Zeanurirekin); H301 eta 
H304 hizkeretan, Gatzaga eta Oñatiren artean.



6.6.2. Hizkerak funtzio komunikatiboan (14. mapa)

 Hizkeren  arteko  funtzio  komunikatiboa  aztertzeko  Delaunay-ren 
triangulaketaz  baliatzen  da.  Triangulaketa  hau  azterpuntu  hurbilenak  elkarrekin 
loturik sortzen diren marrek osotzen dute. Era honetan azter-eremu osoa triangeluz 
beterik azaltzen da.

Hizkeren arteko antzekotasun edo berdintasun maila aztertzen da mapa honen 
bidez. Marren irudikapenean bi osagai agertzen dira: kolorea eta lodiera. Koloreetan 
gorriak  antzekotasun  edo  berdintasun  handiena  adieraziko  du  eta  moreak 
antzekotasun txikiena. Lodierari dagokionez zenbat eta antzekotasun handiagoa izan 
marra lodiagoa izango da eta alderantziz denean meheagoa. Funtzio bereizlean egin 
den moduan,  oraingoan ere  antzekotasunen kopuruak  azaltzen dira  mapan:  datu 
errealetan marren ondoan eta portzentaietan leiendan.

Mapa honetan (14. mapa) hurbilen diren hizkeren arteko kopuruak baino ez 
dira aintzat hartzen, funtzio bereizlea landu denean gertatu den bezalaxe. Binakako 
harremanak isladatzen ditu eta  ez dira metagarriak gainera. Binakako harremanak 
direnez, ukitzen dituzten hizkerekin baino ez dira kontatzen eta irudikatzen.

Hurbiltasun handiena H101 eta H106 hizkeren artean jaso da (169 ezaugarri 
berdin dituzte); honen ostean dira H301 eta H304 hizkera (166 ezaugarri berdin), 
H101 eta H102 (165), H116 eta H117 (164).



Hurbiltasun  edo  antzekotasun  txikiena,  ostera,  H107  eta  H113  hizkeren 
artean jaso da (135 ezaugarri berdin lortu dituzte); ondoren H131 eta H106 hizkeren 
artean (132),  H136 eta H309 hizkeren artean (131), eta H106 eta H308 hizkeren 
artean (129).

6.7. Dialektometria multidimentsionala

Ondoren  sailkapen  automatikoan  oinarritutako  kartografia  landuko  da. 
Eraikiko diren mapak egiteko sailkapen automatikoan mozketa batzuk eman dira, 
maila jakin batzuetan (era honetako kartografiaz ikus D. Philps 1985, 268-298 batez 
ere; ikus baita Goebl 1992, 474-475. orrialdeak, Fig 17 eta 18). Mapa hauen oinarri 
teorikoa sailkapen automatikoan datza.

Lehenik hizkuntzaren parametro desberdinetan oinarrituko da ikerbidea eta 
ondoren  parametro  guztiak  batera  hartuta,  hizkuntz  aldaketa  diatopikoaren 
egituraketa aztertzeko.

Hizkuntz parametroko bi mailatan egindako mozketa irudikatzen da mapetan. 
Sailkapeneko  goiko  mailak  dira  denetan.  Izan  ere  argigarrienak  baitira  hizkeren 
arteko egituraketa hierarkiko espaziala azaltzeko.

6.7.1. Isoglosa sintetikoak



Analisi honek sortzen duen hizkeren irudi tartekatuari darion kontzeptuetarik 
garrantzitsuenetakoa  isoglosa  sintektikoa dugu.  Terminu  hau  erabiltzen  dugu, 
hizkeren sailkapenean azaltzen diren multzo desberdinetan bilduta dauden hizkeren 
artean agertzen den muga adierazteko. Zeren muga hauek baitira hizkuntz ezaugarri 
multzo baten hedadura oposizionalaren sintesia (Philps 1985, 52). Isoglosa hauek ez 
dute ezaugarri horien hedadura handiena irudikatzen edo adierazten, beraien hedadura 
funtzionala baino.  Zein da,  ba,  isoglosa sintetikoen berezitasuna? Isoglosa  hauek 
hizkuntz eremu baten karakteristika diren hizkuntz ezaugarriak, beste eremu batekoe-
kin, era maximalez, oposatzen dituzten eremu linguistikoak bereizten dituzte.

Aurreko  honetatik  zera  ondorioztatzen  da,  alegia,  hizkuntz  ezaugarri 
bakoitzak,  endemikoa  ez  baldin  bada  behintzat,  baduela  eremu  geografiko  bat, 
zeinetan oposizionala izango den eta beste bat, zeinetan ez den izango.

Hizkeren sailkapenean azaltzen diren multzo desberdinetan bilduta dauden hizkeren 
artean agertzen den muga adierazteko erabiltzen dira isoglosa. Zeren muga hauek 
baitira  hizkuntz  ezaugarri  multzo  baten  hedadura  oposizionalaren sintesia (Philps 
1985, 52). Isoglosa hauek ez dute ezaugarri horien hedadura handiena irudikatzen 
edo adierazten, beraien hedadura funtzionala baino. Zein da, ba, isoglosa sintetikoen 
berezitasuna? Isoglosa  hauek  hizkuntz  eremu baten  karakteristika  diren  hizkuntz 
ezaugarriak,  beste  eremu  batekoekin,  era  maximalez,  oposatzen  dituzten  eremu 
linguistikoak bereizten dituzte.

Aurreko  honetatik  zera  ondorioztatzen  da,  alegia,  hizkuntz  ezaugarri 
bakoitzak,  endemikoa  ez  baldin  bada  behintzat,  baduela  eremu  geografiko  bat, 
zeinetan oposizionala izango den eta beste bat, zeinetan ez den izango.

6.7.2. Koherentzia geolinguistikoa

Bada bigarren kontzeptu bat ere cluster analisiaren bidez sortutako datuen 
interpretazio  geolinguistikoa  egiterakoan:  koherentzia  geolinguistikoa.  Eta 
koherentzia geolinguistikoa dagoela esaten da,  eremu geografiko homogeneo  bat 
multzo edo cluster  bat  osotzen duten hizkuntz ezaugarrien multzo bati egokitzen 
zaionean.  Aditz  morfologiari buruzko  dendrograman ikus daitekeenez 20.  mailan 
osotzen den multzoa, maparen eskuinaldean agertzen diren hizkerek osotzen dute. 
Hizkera hauek maila honetan oso koherentzia geolinguistiko handia erakusten dute, 
denak bildurik, mozketarik bako espazioa osotzen dutelako.

Ez da izango koherentzia geolinguistikorik multzo bat osotzen duten hizkera 
andana  bat  geografikoki  eremu  heterogeneo  batean  gauzatzen  denean.  Aditz 
morfologiari  buruzko  dendrograman,  adibidez,  lehenengo  cluster  edo  multzoa 
ondoko hizkerek osotzen dute: H129, H123, H135 eta H108ak. Lehen biak eremu 
bat osotzen badute ere, eta H135 urrun ez bada ere, H108a eremu horretatik kanpo 
aurkitzen da. Ez dute eremu geolinguistiko koherentea,  batua,  osotzen; horregatik 
esaten da ez dagoela koherentzia geolinguistikorik.



Hizkuntz  datu  guztiak  bilduz  egindako  dendrogramaren  25.  mailan  1. 
clusterrak ez du koherentzia geolinguistikorik, bi zatitan bananduta aurkitzen baita 
espazioan.

Bada oraindik beste  kontzeptu  bat  cluster  analisi batekin azal daitekeena: 
makro-geolinguistika  eta  mikro-geolinguistika  (Philps-ek  "macro-aréologie"  eta 
"micro-aréologie"  deitzen  ditu:  1985,  54).  Hau  da,  aztertzen  diren  hizkerak 
hurbiltasun  linguistikoaren  arabera  binaka  elkartzen  doazelarik,  gune  mikro-
geolinguistikoak azalduko zaizkigu begi aurrean. Oso homogeneoak diren oinarri-
oinarrizko gune hauek, inguruko hizkera hurbilenekin elkartzean, gune handiagoak 
eta  heterogeneoagoak  bihurtuko  dira.  Azkenik,  azter-eremua  bi  makrogune 
geolinguistikotan sailkatuko da era horretan.

6.7.3. Fonologian oinarritutako egituraketa 

6.7.3.1. Fonologian oinarritutako egituraketa 3 eremutan (15. mapa)

Fonologiari buruzko sailkapen automatikoan 20. mailan egindako mozketaren 
irudia azaltzen du  15.  mapak.  Azter-eremua hiru zatitan  bananduta  agertzen  da: 
lehenean  mendebaldeko  hizkerak  (marra  horizontalez  marraztuak)  ditugu  (12 
hizkera), 25. mailan agertzen diren berak direlarik. Hizkera multzo hau berdina da 25. 
mailan eta 20.ean. 

Bigarren multzoko hizkerak eta hurugarrenekoak multzo berean izan dira 25. 
mailan, baina 20.ean bitan bananduta agertzen zaizkigu: multzo txiki-txiki bat, bost 
hizkerez osotua (zeharkako tramaz), lau ekialdean (H306, H307, H308 eta H309) eta 
bostgarrena  iparraldean  (H120).  Haiek  Gipuzkoan  Deba  Beheko  hizkerak  dira, 
azkena Bermeo. 

Hirugarren multzoa (trama zuzenez) 28 hizkerez osotuta dago. Multzo handi 
eta konpaktua da maparen ia erdialde osoa hartzen duelarik.

Mapa honen arabera fonologiari dagokionez sailkapenaren gorengo mailan 
eremua bi zatitan banatzen da; bietarik eremu handiena beste bitan sailkapeneko 20. 
mailan. Orain arte honelako maparik egiteko gairik ez bada izan ere, oso ikuspegi 
berria agertzen zaigu eta nolabait koherentea geolinguistikoki. Egia esan, lehen gunea 
(marra horizontalez marraztu dena), bi zatitan izan arren, nahiko hoherente azaltzen 
da.

H120  hizkeraren  kasua  azpimarratzekoa  dugu:  oso  hizkera  independiente 
moduan  agertzen  da  ia  parametro  guztietan  eta  orokorki  egindako  analisian. 
Parametro honetako independienteena dugu, hots, ezaugarri propio gehien dituena. 
Espazioan  oso  urrun  dituen  arren,  linguistikoki  hurbilen dituen  hizkerak  eskuin-
muturrekoak  dira.  Denak  batean  multzo  homogeneoa  osotzen  dute  gainera 
(sailkapeneko 12. mailan osotua).



Beste ezaugarri batzuen artean azaltzen diren isoglosak goitik beheranzko 
ardatzean kokatzen direla esan behar da. Hau da, euskal dialektologiari buruzko orain 
arteko ikerketatan agertzen den norabidea azaltzen dute.

Fonologiari buruzko datuak bi multzotan zatitutako mapa egin behar balitz 
(25.  mailako proiekzioa)  mapako  marra  horizontalez marraztua  batetik  eta  beste 
guztiak bestetik agertuko lirateke. Hau da, gipuzkeratzat jotzen diren H309 eta H308 
hizkerak  eremu  zabalean  kokaturik  agertzen  dira.  Ez  dira  fonologiari  buruzko 
egituraketaren lehen zatiketan bereizten.

6.7.3.2. Lau eremutako egituraketa fonologikoa (16. mapa)

Fonologiari  buruzko  sailkapen  automatikoa  erabiliz,  eskalako  15.  mailan 
emandako mozketaren proiekzioa da 16. mapa. Aurreko mapa baino maila apalagoan 
egina, beraz. Hizkuntz egituraketa espazioan nola gauzatzen den aztertzeko bidean 
jaitsi da beheragoko maila batera. Hala ere, oraindik emaitzek egitura geolinguistiko 
koherentea mantentzen dutela aipatu behar da. Eremua lau zatitan banaduta aurkitzen 
da, batzuk aurreko mapan azaltzen diren berak diren bitartean besteak sortu berriak 
dira.

Maila  honetan  ezkerraldeko  multzoak  aurreko  mapan  zeukan  hedadura 
berarekin irauten du (orain marra bertikalez), ez da banatzen edo zatitzen. Erdiko 
gunea (20. mailan 28 hizkerez osotua zena) bitan banatzen da: batean 10 hizkera 
agertzen dira eremuaren ezkerretara (zeharkako trama) eta eskuinetara 18 hizkera 



dituen eremua (trama zuzena). 

Azkenik, 15. mapan entitate propioa zuen eskuineko multzoak (bost hizkerez 
osotua zenak) berdin irauten du, aldaketarik jasan barik.

Aurreko  mapatik  hona  izan  den  aldaketa  bakarra,  ikus  daitekeenez, 
erdiguneko multzoaren zatiketa izan da, cluster bat gehitzean sortu dena, hain zuzen 
ere. 

6.7.4. Izen morfologian oinarriturako egituraketa

Izen morfologiari buruzko datuak bi mapetan aztertzen dira,  fonologiaren 
parametroan egin den moduan. Lehen mapa sailkapen automatikoaren eskalako 20. 
mailan  egindako  mozketaren  proiekzioa  izango  da;  bigarrena  17.  mailan 
egindakoarena.

6.7.4.1. Izen morfologian oinarritutako egitura 3 eremutan (17. mapa)

Mapa honetan hiru eremu azaltzen dira. Lehen eremua (zeharkako tramaz) 
maparen ezkerraldean agertzen da eta sei hizkera biltzen ditu (H101, H102, H103, 
H105, H106 eta H107). Eremu hau bitan bananduta aurkitzen da. Geolinguistikoki 
oso  koherentea  ez  izan arren,  multzo  homogeneoa  da  ezaugarri  linguistikoetan, 
batasun handia daukana (sailkapeneko 10. maila baino arinago elkartzen dira).



Bigarren  eremuak  (trama  zuzenez)  maparen  erdialde  osoa  hartzen  du. 
Hizkerez jantziena dugu eta esparru zabalena hartzen du. Esparruz kanpo dagoen 
H308 hizkera ere biltzen du,  inguru guztiko hizkerak beste eremu batekoak izan 
arren. Linguistikoki oso eremu koherentea dela esan daiteke, azken hizkera hau salbu; 
baina ez da homogeneoa hizkuntz ezaugarri amankomunen aldetik. Zabala espazioan 
baina ez trinkoa loturetan.

Bi eremu hauek cluster berria osotzen dute sailkapeneko 22. mailan. Hau da, 
multzo hauek hurbilago daude elkarrengandik hirugarren multzoarekin baino. 

Hirugarren gunea (marra horizontalez) eskuinaldeko hizkerek gauzatzen dute. 
Zortzi hizkera dira osotzen dutenak. Eremu homogeneoa dugu eta aski koherentea. 
Gipuzkoako hizkera gehienak aurkitzen dira talde honetan eta Bizkaiko hizkera bi ere 
biltzen dira (H135 eta H136).

Izen morfologiari dagokionez, oro  har, azter-eremua bi zatitan banandurik 
irudikatuko  bagenu  lehen  bi  multzoak  (tramaz)  batetik,  eta  3.  multzoa  (marra 
horizontalez)  bestetik,  agertuko  lirateke:  ezkerraldea  (multzo  kopurutsuen  eta 
zabalena) eta eskuinaldea.

Geolinguistikoki mapa koherentea genuke. Eremuak ondo finkatuta agertzen 
dira, goitik beherako isoglosa batekin banandurik.



6.7.4.2. Izen morfologian oinarritutako egituraketa 5 eremutan (18. mapa)

Sailkapenaren  eskalako  17.  mailan emandako  mozketaren  proiekzioa  da. 
Mapa honetan bada zer iruzkindu. Batetik, nahiko mapa zatikatua agertzen da. Oso 
koherentzia  geolinguistiko  txikia  duena,  hizkeren  arteko  multzoak  nahiko 
sakabanatuta  aurkitzen dira eta.  Bi multzo dira koherentzia gehien dutenak: erdi-
ezkerrean aurkitzen dena (trama zuzenez)  eta  eskuinaldekoa (zeharkako  marraz). 
Ikus ditzagun multzoak:

a) Aurreko mapan ikusi den lehen eremua (orain marra bertikalez) ez da aldatzen 
eskalaren  maila  honetan,  multzoaren  homogeneotasuna  erakutsiz.  Sei  hizkerak 
elkarrekin jarraitzen dute, baturik.

b) Bigarren eremua aldiz hiru zati edo multzotan banatzen da:

b1) Aski eremu koherentea dugu ezker-hegoaldean agertzen dena (trama zuzenez); 10 
hizkerek osotzen dute eta denak multzo berean aurkitzen dira, H126a izan ezik. 

b2) Bigarren bat (zeharkako tramaz marraztuta) guztiz sakabanatuta aurkitzen dena 6 
multzo desberdinetan.  Ez dute inongo eremurik definitzen eta  geolinguistikoki 
oso talde inkoherentea dela esan behar da. 

b3) Azken multzoa (marra horizontalez), koherenteagoa bada ere, oso sakabanatuta 
aurkitzen da hau ere. Sei hizkera multzo nagusitik bananduta aurkitzen dira.

c) Aurreko mapako hirugarren eremua, ostera, berdin agertzen da (zeharkako marrez 
orain), aldaketa barik.

Sailkapeneko eskalan 20. mailatik 17.era jaistean gertatu den aldaketa bakarra 
multzo  baten  ematen  den  zatiketa  dugu:  17.  mapako  erdigunea  hiru  multzotan 
banandu da 18. mapan.

Talderik  homogeneoena  a)  multzoa  da  zalantza  barik.  Koherenteena  b1) 
multzoa da (trama zuzenez marraztuta dagoena). Isoglosen norabidea aipatu behar 
balitz,  orain  arte  esandako  ildotik  jarraitu  beharko  litzateke,  goitik  beheranzko 
lerrokada mantentzen delako, fonologiaren parametroan agertzen zen bezain argi ez 
bada ere.



6.7.5. Aditz morfologian oinarritutako egituraketa

Ikus ditzagun orain aditz morfologiari buruzko sailkapen automatikoak eman 
dituen emaitzen proiekzioak. Bi mapetan irudikatuko dira datuok:

6.7.5.1. Aditz morfologian oinarritutako egituraketa 3 eremutan (19. mapa)

Lehen mozketa sailkapen automatikoaren eskalako 21. mailan emango da. 
Maila  honetan  azter-eremua  hiru  zatitan  bananduta  aurkezten  da:  iparraldea, 
hegoaldea eta ekialdea.

a) Lehen multzoak (trama zuzenez marraztuta) maparen erdi-hegoaldea hartzen du, 
oso  eremu handi bat  betetzen  duelarik.  Oso  eremu koherentea  geolinguistikoki, 
hizkera guztiak multzo batean kokatzen dira eta, H115 izan ezik.

b)  Bigarren  multzoa  eremuaren  iparralderantz  kokatzen  da  (zeharkako  tramaz). 
Itsasertz guztia (H309 ezik) hartzen du; koherentzia handia erakusten du, nahiz H103 
hizkera multzotik kanpo agertzen den. Multzo honek inguratu egiten du, bestalde, 



lehen  multzoko  H115  hizkera.  Badirudi  itsasertzeko  hizkerek  badutela  gauza 
amankomunik parametro honi dagozkion datuetan behintzat. Halako zerbait azaltzen 
da baita portugesez ere Vitorinok (1989) erakutsi duen legez.

c)  Hirugarren  multzoa  maparen  eskuinaldeko  hizkerek  osotzen  dute  (marra 
horizontalez).  Gipuzkoako  hizkera  guztiak,  H303  salbu,  kokatzen  dira  multzo 
honetan.

Lehen eta bigarren multzoen artean beste cluster bat osotzen dute maila bat 
gorago; eta hirugarren multzoarekin biltzen dira gorengo mailan. Honek esan nahi du 
lehen edo  bigarren multzoak  (Bizkaiko hizkera  guztiak eta  H303-Eibar)  hurrago 
daudela elkarren artean 3. multzotik (Gipuzkoakoak, Eibar ezik) baino.

Oro har, aditz morfologiari buruzko mapa honi buruz zera esan daiteke, hots, 
ohiko isoglosen norabideak iraun egiten du Gipuzkoako hizkerak eta beste guztiak 
bereizteko unean, baina isoglosa horizontala bihurtzen da Bizkaikoak sailkatzerakoan, 
itsasertz eta barruko hizkerak bereiztuz.

6.7.5.2. Aditz morfologian oinarritutako egituraketa 6 eremutan (20. mapa)

Sailkapen  automatikoaren  eskalako  16.  mailan  egindako  mozketaren 
kartografia dugu. Hemeretzigarren mapa aurrean dugularik askoz ere hobeto ulertuko 
da. Izan ere mapa horretan ikusi diren eremuen azpieraketa baita.



19.  mapan  azaldu  den  multzo  bakoitza  bitan  banatuta  aurkitzen  da 
sailkapeneko 16. mailan: 

a) Lehen multzoa, trama zuzenez irudikatua zena eta maparen erdialde osoa hartzen 
zuena, bi multzotan banandurik aurkitzen da.

a1)  Lehen  azpimultzoa  guztiz  sakabanaturik  eta  eremuko  bazterretako  hizkerez 
osotuta dago: H104 ezker muturrean, H118 hegoaldean, H303 ekialdean, H126 eta 
H133 iparraldean, eta azkenik H116 eta H122 erdialdera. Ez dute eremu koherenterik 
erakusten ikuspuntu geolinguistikotik begiratuz.

a2)  Bigarren  azpimultzoa  askoz  ere  koherenteagoa  da,  denak  elkarrekin  loturik 
agertzen dira eta,  bat  ezik (H115).  Gainontzeko  13 hizkerak maparen erdialdean 
kokatzen dira.

b) 19. mapako bigarren multzoa (16 hizkerez osotua), maparen iparraldean kokaturik 
agertzen zena, bi zatitan agertzen da orain:

b1) Marra bertikalez irudikatutako eremua maparen ezkerretara, H136 izan ezik. 
Multzo hau osotzen duten hizkerak denak batean aurkitzen dira H120 eta 
aipatutako H136 salbu (H101, H102, H105, H106, H110, H113 eta H119).

b2)  Marra  horizontalez  irudikaturik  agertzen  da  bigarren  azpieremua. 
Sakabanaturik dauden 7 hizkeraz osotuta  dago multzo  hau:  H103,  H114, 
H112, H121, H127, H128 eta H134. Tartean dira itsasaldeko hizkerak eta lur 
barrukoak.

c)  Aurreko  maparen  eskuinaldean  kokaturik  zegoen  hirugarren  multzoa  bi  zati 
koherentetan banatzen da (zeharkako marrez): batetik Deba Garaiko hizkerak  eta 
bestetik Deba Behekoak agertzen dira.

Linguistikoki oso  zail gertatzen da mapa honen aurrean azpieuskalki edo 
barietateak mugatzea, Gipuzkoako hizkeretan izan ezik. Sailkapeneko maila honetan 
lortutako  emaitzak  interpretatzeko  garaian  hizkeren  eraketa  ikuspuntu 
geolinguistikotik aztertzeko ez dela egokia ondorioztatzen da.



6.7.6 Sintaxian oinarritutako egituraketa

6.7.6.1. Sintaxian oinarritutako egituraketa 3 eremutan (21. mapa)

Sintaxiari buruzko  sailkapenaren eskalako  23.  mailan mozketa  eginez eta 
datuak  kartografiatuz  lortzen  da  21.  mapa.  Masa  linguistikoa  hiru  multzotan 
sailkatuta agertzen zaigu:

a) Sailkapeneko lehen multzoak (trama zuzenez marraztua) bi multzo handi biltzen 
ditu bere barruan: maparen eskuin-goialdean multzorik eta koherenteena ikuspuntu 
geolinguistikotik eta ezkerrean goitik beherako marra bat eginez. Multzo bi hauez 
gain baditu beste hizkera batzuk sakabanaturik. Guztira 21 hizkera aurkitzen dira 
multzo honetan eta hiruretarik handiena da.

b) Bigarren multzoa (zeharkako tramaz marrazturik) 9 hizkerek osotzen dute eta 
banaka edo binakako taldeak eginez azaltzen dira, bai itsasertzean, bai barrualdean. 
Oso multzo inkoherentea da.

c)  Hirugarren  multzoko  hizkera  guztiak  (marra  horizontalez)  elkarrekin  lotuta 



aurkitzen badira ere ezker-eskuin doan katea baten irudia dauka, hizkeraren bat salbu: 
mendebaldetik hasi eta hego-ekialdeko hizkeretaraino heltzen den katea. 15 hizkera 
batzen dira multzo honetan. 

Esan daiteke oso mapa inkoherentea dela geolinguistikoki; ez dago eremu 
homogeneorik,  definiturik, hizkerak nahiko sakabanatuta  aurkitzen dira eta  eremu 
osoan zehar. Ezinezko gertatzen da bereizketa geolinguistikorik egiterik: ekialdeko 
hizkerak eta mendebaldekoak multzo beretan aurki daitezke bai a) multzoan eta baita 
c) multzoan ere.

6.7.6.2. Sintaxian oinarritutako egituraketa 4 eremutan (22. mapa)

Sintaxiari  dagozkion  datuen  sailkapenaren  eskalako  21.  mailako  datuez 
burutu da 22. mapa. Aurreko mapatik honako honetara sailkapeneko eskalan 2 maila 
baino ez dira jaitsi.

2 maila jaiste honek aldaketa txikiak ekarri ditu ondorioz mapa berri honetara; 
lehen eta bigarren multzoak berdin irauten dute, baina hirugarrena bitan banandu da: 
hego-ekialdeko  hizkerak  (marra  horizontalez)  eta  erdi-mendebaldetarrak  (marra 
bertikalez).  Lehenak  4  hizkera  baino  ez  dituen  bitartean  bigarrenak  11  hizkera 
dauzka.

Linguistikoki  begiratuz  ez  du  inolako  koherentziarik  eta  orain  arteko 
sailkapenak kontuan hartuz oso zail egiten da mapa honen interpretapena.



Sintaxiari buruzko datuekin bi eremutako mapa gauzatu gura bagenu trama 
zuzenez marraztutakoa  batetik  eta  beste  hiru eremuak bestetik  izango genituzke. 
Maila  honetan  egiten  den  egituraketa  espaziala  nahiko  bitxia  da  ikuspuntu 
geolinguistikotik eta irakurketa zailekoa izango litzateke. Hiru eremutako egituraketa 
ikusi nahi izanez gero irakurketa geolinguistikoa are zailagoa egingo litzateke (ikus 
21.  mapa).  Lau  eremu  linguistikotako  mapa  honek  bide  hau  oraindik  urrunago 
eramaten du.

Mapa  hauen  aurrean  hizkuntz  aldakortasuna  aztertzean  ikuspuntu 
geolinguistikoa  beharrezkoa  bada  ere,  ez  dela  kontuan  izan  behar  den  bakarra 
aldarrikatu behar da.

6.7.7. Hizkuntz egituraketa azter-eremuan

Jadanik  aztertu  dira  hizkuntz  parametroka  hizkuntz  aldakortasun 
diatopikoaren  nondik  norakoak.  Ikusi  da  eskuartean  erabili  diren  datuekin  eta 
analisian erabili den metodologia eta  sailka-tresnekin lortzen  diren emaitzak  ezin 
direla  beti  diatopiatik  aztertu.  Badirela  bestelako  arrazoi  batzuk  hizkuntz 
aldakortasuna aztertzeko eta haietara joan beharra dagoela.

Azterketarako jaso diren datu guztiak batera hartuta burutuko dira ondoko 
mapak.  Mapa  hauek  eraikitzeko  sailkapen  automatikoak  ematen  dituen  datuak 
erabiliko dira. Sailkapen automatikoan hiru mozketa egin dira maila desberdinetan: 
25. mailan (maila gorena), 23. mailan eta 21.enean.



Mapa hauek bizkaieraren eraketa geolinguistikoa zelan burutzen den, nolakoa 
den,  azaltzen  dute.  Ez  bizkaierarena  bakarrik,  azter-eremuan  ohiz  gipuzkerako 
hizkeratzat  hartu  izan  diren  Deba  (309)  eta  Mendaro  (308),  eta  dialektologoen 
arabera euskalki bi hauen artean legokeen Elgoibar (307) ere ikertu direlako. 

6.7.7.1. Hizkuntz egituraketa 2 eremutan (23. mapa)

Hizkuntz  datu  guztiak  kontuan  izanik  sailkapeneko  gorengo  mailako 
(eskalako  25.eko)  hizkuntz  egituraketa  dugu  aztergai  23.  mapan.  Sailkapen 
automatikoaren  goitik  beherako  irakurketan  gorengo  mailan  espazio  osoa  bi 
eremutan  sailkatzen  da.  Maila  honetako  proiekzioa  eginez  bi  eremutako  mapa 
gauzatu da. 

Eremuaren urruneko behaketa da, zeinetan helburua hizkerak bi multzotan 
batuta ikustea den. Hona hemen bada, bi multzook:

a) Batetik bada multzo bat 12 hizkera biltzen dituena (trama zuzen txikiz irudikatua). 
Multzo  honetako  hizkerak  geolinguistikoki  bi  zatitan  aurkitzen  dira   maparen 
ezkerraldean.  Bi zati  berdin bata  mendebaldeko  muturrean  (H101,  H102,  H104, 
H105,  H106  eta  H110)  eta  bestea  hego-mendebaldean kokaturik  (H109,  H111, 
H114, H116, H117 eta H118). 

Bi zatien bitartean linguistikoki multzo honetakoa ez den hizkera lerrokada 
bat  agertzen  da.  Hizkuntz  bereiztasun  berdinak  dituen  multzoa  izan  arren 
geolinguistikoki koherentea ez den multzoa osotzen dute.

b) Bigarren multzoak 33 hizkera biltzen ditu (zeharkako tramaz). Oso multzo handia 
da eta  koherentzia geolinguistiko handia duena.  Multzoko  hizkera guztiak batera 
daude, oso talde homogeneoan. Ekialdeko hizkeretatik mendebaldekoetaraino heltzen 
da multzo hau.

Mendebaldeko euskararen egituraketa  diatopiko edo espazialaz burututako 
ikerketan aztertu  diren hizkeren lehen banaketa  geolinguistikoa da hau.  Maparen 
aurrean, garrantzitsua da gogoratzea H309 eta H308 hizkerak Bonaparte printzeak 
eraikitako euskalkien mapaz geroztik beti gipuzkeraren barruan kokatuak izan direla. 
Mapa honetan, ostera, aurreko baiestapen hori ukatu gabe, hizkera hauek Bizkaiko 
beste  hizkerekin oso  hizkuntz harreman onak dituzteela esan behar da eta  azter-
eremuaren  lehen banaketan  ez  direla  aipatu  hizkera  bi hauek,  eta  beste  batzuk 
beharbada, bereizten, mendebaldean diren beste hizkera batzuk baino.

Eremuaren  lehen banaketan  mendebaldeko  hizkerak  batetik,  eta  erdi  eta 
ekialdekoak bereizten dira.



6.7.7.2. Hizkuntz egituraketa 3 eremutan (24. mapa)

Hiru  multzotako  egituraketa  sailkapena  eskalako  23.  mailan moztuz  eta 
datuak maparatuz lortzen da. 

Eskalako maila honetan 3 multzotan sailkatzen dira hizkerak: 

a) lehen multzoan 24. mapan (eskalako 25. mailan) aurkitzen diren hizkera berak 
aurkituko dira. Eskalan 2 maila jaitsiz ez da multzo honetan aldaketarik sortu.

b) Baina aurreko mapan azaltzen zen bigarren multzoa bi zatitan banatzen da: batetik 
oso  eremu handia, 29 hizkerez osotua,  aurkitzen da (marra horizontalez).  Eremu 
zentral moduan izenda daitekeena.

c) Hirugarren multzoa lau hizkerek osotzen dute: mapako eskuin-goiko muturreko 
hizkerak ditugu: H306, H307, H308 eta H309 (zeharkako tramaz). Azpimarragarria 
da oso H306 hizkera ere multzo honetan sartzea. Euskal dialektologian tradizioa izan 
da eta euskalki desberdinetan kokatzea.

Irakurketa  geolinguistikoa  eginez  esan  daiteke  azter-eremua  hiru  zatitan 
banatzen  dela:  bat  mendebaldekoa  (12  hizkerez  osotua),  bigarrena  erdigunekoa 
(hedaduraz eta hizkera kopuruan handiena) eta eskuin-muturrean hirugarrena (oso 
txiki eta baztertua bezala).



Hala ere, bigarren eta hirugarren multzoak hurbilago daude (23. mapan ikusi 
den moduan) euren artean lehen multzotik baino.

Espazioa lau multzotan bananduz zera genuke: a) multzoak berdin iraungo du 
aldaketarik gabe; b) multzoa bitan bananduko litzateke; eta c) multzoa ere berdin 
agertuko  litzateke.  Mapa honetatik  aldaketa  bakarra,  beraz,  b) multzoan emango 
litzateke: erdigunean kokatzen den multzo handian, hain zuzen ere.

6.7.7.3. Hizkuntz egituraketa 5 eremutan (25. mapa)

Baina ez gaitezen horretan gelditu eta  azter  dezagun bost  multzotan nola 
egituratzen den. Horretarako sailkapeneko eskalan beste 2 maila jaitsi behar dira eta 
21.ean kokatu. Ikus dezagun, bada:

a) 23. eta 24. mapetan lehen eremua osotzen duten hizkerak bi gunetan banatzen dira 
sailkapeneko 21. mailan. Bi azpimultzo desberdin osotzen dituzte:

a1) ipar-mendebaldean kokatzen da lehen gunea, hiru hizkeraz osotua: H101, H102 
eta H106 (zeharkako tramaz);

a2) gainontzeko 9 hizkerak bi multzo desberdinetan (trama zuzen txikiz) biltzen dira. 
Hau da, H104, H105 eta H110 hizkerak hurbilago daude H109, H111, H114, H116, 
H117 eta H118 hizkeretatik, a1) multzoan kokatu diren hiru hizkerekin baino, euren 
erdian beste hizkera batzuk aurkitzen diren arren.



b) 24. mapan b) eremua osotzen duten hizkerak ere multzo bitan banandu dira mapa 
honetan. Eremu bi hauek ez dute koherentzia geolinguistiko handirik agertzen:

b1)  lehenak  (marra  bertikalez)  badu  eremua  handi  bat  hego-ekialdeko  mutur-
muturrean Gipuzkoako Deba Garaia eta Bizkaiko hurbilen dituzten hizkerek osotzen 
dutena, hain zuzen ere (7 hizkera). Eremu honetatik kanpo binaka biltzen dira beste 
hizkera batzuk:  H103 eta  H107 hizkerak maparen ezkerraldean,  H122 eta  H125 
erdialdean, H112 eta H115 iparraldean, eta H133 eta H135 (H128 ere hemen sartuko 
dugu) ipar-ekialderantz. Ikusten denez oso irudi geolinguistiko zatikatua agertzen da 
sailkapenaren eskalako 21. mailan multzo honetan;

b2) bigarren multzoa (zeharkako marrez) ez bada hain zatikatua ere ez da guztiz batua 
espazioan,  nahiz bat  ezik beste  hizkera  guztiak elkarrekin loturik agertzen  diren, 
espazio koherenteagoa osotuz.  Bada eremu zabal bat H123, H129,  H303, H132, 
H135 eta H126 hizkerek osotzen dutena eta gero hiru adar gisa hedatzen da batetik 
iparralderantz  H127  eta  H134  hizkerekin,  ipar-mendebalderantz  H121  eta  H120 
hizkerekin eta, mendebalderantz H119 eta H113 hizkerekin. Azkenik, hizkera askea 
dugu H108a.

c) Hirugarren eremua beste lau hizkerek osotzen dute (marra horizontalez). Hizkera 
hauek 24. mapan ere eremu bera osotzen dute; ez da, beraz, aldaketarik bi mapa 
hauetan eremu honi dagokionetik. Gipuzkoako Deba Beheko hizkerak ditugu, baina 
ez da pentsatu behar aztertu den eremutik aldenduenak direnik, ezta inondik ere ez. 
Horretarako ikusi besterik ez dago 23. mapa, zeinetan oso argi agertzen den azter-
eremuko hizkerak bi gunetan banandu behar izan ezkero hirugarren guneko hizkera 
hauek lasterrago egiten dutela bat bigarren gunekoekin, lehen gunekoek baino. Edo 
bestela esanda,  23.  mapako lehen eremuko hizkerak baino askoz ere hobe daude 
integratuak azter-eremuan.

Ondorioz zera esan daiteke: espazioaren hizkuntz egituraketa analizatzean bi 
edo  hiru  multzo  edo  eremutan  sailkatzean  aspektu  geolinguistikotik  egindako 
azterketa baliagarria gertatzen da; ikuspuntu diatopikoa egitura aztertzeko baliagarria 
gertatzen  dela,  hain zuzen ere.  Baina beheragoko  mailetara  jaitsiz ikuspuntu  hau 
erabiltzeko zailtasunak aurkitzen dira 25. mapan ikus daitekeenez. Mapa hau ez da 
mugaketa geolinguistikoa egiteko baliagarri. Hizkuntz banaketa eta egituraketa, maila 
honetan, ez dago faktore geografikoekin loturik, bestelako faktoreek indar handiagoz 
hartzen dute parte bertan.
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