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Hitzaurrea 
 
Haurren hizkuntzaren jabekuntza eta garapena gaia ikerlanetako hartzea batez 
ere nire eguneroko lanak bultzatu ninduela aitortu behar dut. Lanak eta ikusten 
nuen hutsune eta gabeziak, euskaldun elebakarren jabekuntzaz daturik ez 
baitzegoen, eta gainera, gure egoera soziolinguistikoa nolakoa den ikusita haur 
txoil elebakar euskaldunen jarraipena egitea gero eta zailagoa izanen baita. 
Horregatik hasi nintzen gaia jorratzen eta datuak biltzen. 
  
Geroztik, piskanaka-piskanaka gaia gehiago sakontzen nuen heinean lana ere 
aurreratuz joan da, orain duen forma hartu arte. Esan behar dugu hasiera-
hasieratik lan honek hiru helburu nagusi hauek izan dituela: 
 
1.- Haur euskaldun elebakarren datuak jasotzea. Euskararen egoera 
soziolinguistikoa zein den ikusita, nahitaezkoa iruditzen zitzaigun lehenbailehen 
haur elebakarren corpus ahalik eta zabalenak jasotzea. Bianditz eta Egoitz 
haurren datuok alor honetan legokeen hutsune hori betetzera heldu dira. 
 
2.- Datuak plazaratzea. Talde lana ez, baizik bakarkakoa izan denez gero, 
beste helburu garrantzitsuenetako bat datu hauek ezagutaraztea da. Zenbat eta 
haur kopuru haundiagoren datuak bildu eta aztertu, orduan eta orokortze maila 
handiagora iritsiko gara jabekuntzaren alorrean, eta gertakari orokorrak nahiz 
gizabanakoak errazago desberdintzeko aukera ugarituko da. Hortaz, guk 
eskainiko ditugun datuak, gehienbat corpusaren deskribaketara mugatuko dira. 
 
3.- Adibide ugari eta errealak eskaintzea. Nola hitz egiten dute haur 
euskaldunek? Lanaren arlo praktikoari begiratuz, gurasoek, maisu-maistrek, 
hezitzaileek ba al dakite umeek nola ikasten duten euskara? Ba al dakite nola 
ahoskatzen duten eta zer-nolako hitzak 'asmatzen' dituzten? Galdera hauei 
nolabait erantzutea da gure beste helburu xumeetako bat, horretarako, haurren 
emanaldiak ahalik eta modurik errealenean ezagutzeko, adibide ugari 
eskaintzen ditugula. 
 
Hiru helburu nagusi horiek izanda ere, hizkuntza guztia nahi genuen bezala 
deskribatzea eta azaltzea ezinezkoa zela konturatuta, eremua murriztea 
erabaki genuen. Garai hartako hasiak ziren euskararen jabekuntzari buruzko 
lehenengo emaitzak argitaratzen (Idiazabal: 1991), eta lan haietan agertzen 
ziren hainbat ekoizpenek harritu gintuzten, gure corpusean aurki genitzakeen 
bezalakoak baitziren. 
 
Esaterako, hori umia txikia esaldia (Idiazabal 1991:175) haur elebakarrarengan 
aurkitzea edo interferentziatzat (nahiz eta hipotesi hau oso erro sendorik 
gabekoa izan) edo loturazko aditza ezabatua duen esalditzat hartzen zen. 
Baina guk aztertutako haurrek hau nirea kotxea eta helduen Zer da? galderari 
zenbaitetan kotxea haundia moduko esaldiekin erantzuten ziotela ikusita, lan 
haietan aurkezten zen hipotesietako bat baztertzera bultzatzen gintuen. 
Gehiago esanen dugu, esaldi horien parean helduen arestiko galdera berari 
hau kotxea nerea edota haundia kotxea moduko esaldiekin erantzuten ziotela 
ikusteak gehiago harritzen gintuen, zeren gure senak zuzen emantako  
 



 
  

 

 
 
ekoizpenak zirela esaten baitzigun, baina aipatu esaldiak ezin ziren euskal 
gramatikan ezagun genituen egituren barrenean azaldu. 
 
Arazo honek eramanarazi gintuen, besteak beste, izen sintagmaren gaia 
lantzera eta aztertzera, gure helburu nagusia, interferentziari zor zitzaizkion 
ekoizpenak ez zirela frogatzea baitzen. Aldi berean, eta neurri batean oso lotua 
dagoenez, kasu marka desberdinen deskribaketa ere burutu nahi genuen; 
horrela, izen sintagmaren eta kasu atzizkien deskribapenarekin, gramatikaren 
gorputz bateratu bat hartzen genuen aztergaitako. 
 
Horrela, burutu dugun lana bost atal nagusitan banatu dugula esan behar dugu. 
Lehenbiziko atalean, kokapen teorikoa deitu dugun atalean, hizkuntzaren 
jabekuntzaren azterketei buruzko axaleko hurbilpen bat egiten da; ondoren, 
ikaskuntza nola garatzen den azaltzen duten hainbat ikuspuntu desberdineko 
teoria psikolinguistiko. 
 
Bigarren atalean, arlo metodologikoan, aipatutako teoria psikolinguistiko 
nagusietatik isur daitezkeen hatsarreetan oinarrituz hiru hipotesi aurkezten dira. 
Ondotik, zer-nolako corpusa bildu dugun eta nola erabili dugun azaltzen dugu 
datuen hainbat xehetasun emanez. Eta azkenik, aurkeztu ditugun hiru 
hipotesiak baieztatzeko edo ezeztatzeko erabili ditugun eta lan guztian zehar 
kontuan izanen ditugun baliabideak ematen ditugu. 
 
Lanaren hirugarren atalean haurrak entzuten duen hizkuntzaren deskribapen 
orokorra eta azaldu nahi ditugun unitateen deskribaketa egiten da, bi haurrak 
Goizuetakoak direnez, beharrezkoa iruditu baitzaigu bertako hizkeraren 
xehetasun orokorrak bederen aipatzea (5. kap.). Orobat, izen sintagma eta 
kasuak aztertu behar ditugula kontuan izanik, hizkera honetan singularra, 
plurala eta mugagabea bereizteko bideak zein diren aditzera eman behar 
genuela pentsatu genuen (8. kap.). Arreta handiagoz azaldu ditugu izen 
sintagmari eta kasu atzizkiei dagozkien kapituluak. Izen sintagma dela eta, alde 
batetik, oraindik oso garbi ez dauden hainbat arazo mahai-gaineratzen ditugu; 
esaterako, izen berezien deklinabidea (bat baino gehiago direnean), edo haur 
hizkerako zenbait izenen deklinabidea, edo -ik mugatzailearen arazoa. Beste 
aldetik, goitixeago aipatu ditugun hau nere kotxea edo hau kotxea nerea eta 
antzeko sintagmak, hau da, ardatz osagarriak dituzten sintagmak —batez ere 
izenondoekin eta izenlagunekin osatutakoak— hartzen ditugu hizpidetako, eta 
orain arte emantako arauak era honetako egiturak nekez azal ditzaketela 
ohartuta, izen sintagmaren egitura berrikusi eta, ustez, azalpen berriak 
proposatzen ditugu. 
 
Deskribatzeko aukeratu dugun beste gaian, kasuen gaian alegia, zenbait 
euskal gramatikarik burututako sailkapenei gainbegiratu bat eman ondoren, 
Goizuetako hizkeran nola gauzatzen diren azaltzen da. Deskribaketa hau 
egitea garrantzizkoa iruditu zaigu zeren haurrak entzuten duena ez baita 
helduen eredua baizik, eta haurrak, datorkion ereduaren arabera ikasiko baitu 
hizkuntz bereizketa guztiak egiten. 
 



 
  

 

 
 
Laugarren atalean haurren emanaldiak deskribatzen dira bai izen sintagmari 
dagokionean (9. kap.) eta bai kasuei dagokienean (10. kap.). Kapituluen 
hasieran, zati batean zein bestean, deskribapena nola burutzen dugun eta zer 
erizpide erabili ditugun azaltzen da. Jakina, kontuan hartu behar izan ditugun 
aldagaiak arrunt diferenteak izan dira izen sintagmari dagokion kapituluan eta 
kasuen markaz arduratu garen atalean, ezaugarri desberdinak baitituzte. 
Gehiago esanen genuke, izen sintagmari eskaini diogun kapituluan 
determinatzaile mota bakoitzak bere ezaugarri bereziak ditu eta nekez neur eta 
sailka daitezke denak patroi berekin. Horregatik, determinatzaile mota bakoitza 
deskribatzeko, berez dituen tasun bereizleak hartu ditugu aintzako, dagokion 
bezala sailkatu eta multzokatzeko. Kasu markekin ez zaigu horrelakorik gertatu; 
atzizki desberdinak izan arren, kasu marka guztiak ezaugarri jakin batzuen 
arabera deskribatu dugu. 
 
Bi kapituluon azkeneko zatian halako laburpena edo egiten da, bidenabarrean 
bi haurren datuak erkatuz. 
 
Bosgarren eta azkeneko atalean, han-hemenka isuri diren teorien eta guk 
aurkitu ditugun datuen arteko harremana bilatu nahian, lanaren ondorioak 
ematen ditugu, eta ondoren bibliografia aurkezten. 
 
Ongi ohartzen gara lan honekin ezin direla gai hauen inguruko eztabaidak 
bukatutzat eman. Ez da hori, inolaz ere, gure asmoa izan. Aitzitik, lan hau beste 
ikerketetarako abiapuntu —eta ez helmuga— izan dadin nahi genuke, kimuak 
botatzen ari den arlo honetan eztabaida sortzaile, eta bide batez, euskara 
hobeki ezagutzen lagunduko duen lan xume bezain pizgarri. 



— 1 — 

 
 
 
 

DOKTOREGO TESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZEN SINTAGMAREN DETERMINAZIOAREN ETA  
 

KASUEN JABEKUNTZA ETA GARAPENA HIRU URTE  
 

ARTE (Goizuetako  bi haur euskaldun  
 

elebakarren jarraipena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       J.J. ZUBIRI LUJANBIO 



— 2 — 

 
 
 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
 

EUSKAL FILOLOGIA SAILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZEN SINTAGMAREN DETERMINAZIOAREN ETA KASUEN JABEKUNTZA  
 

ETA GARAPENA HIRU URTE ARTE (Goizuetako  bi haur euskaldun  
 

elebakarren jarraipena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doktoregaia: J.J. ZUBIRI LUJANBIO 
 

Zuzendaria: I. IDIAZABAL GORROTXATEGI 
 
 
 
 
 
 
 

GASTEIZ, 1997



— 3 — 

 
 
 
 
   ESKERRAK EMANEZ 
 
 
Lan hau burutzen lagundu didaten hainbat pertsona eta erakunde aipatu 

nahi nituzke, eskaini didaten modu bateko edo besteko laguntza eskertzeko. 
 
- Bianditz Narbarte eta Egoitz Zubiri haurrei eta beren guraso eta 
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- Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzako Ikerketa Zientifiko eta 
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Científica y Técnica (DGCYT) delakoak babestutako Bilingüismo y adquisición 
del lenguaje: contacto y diferenciación de códigos lingüísticos proiektuaren 
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M. Etxebarria eta A. Barreñari. Nire eskerrik beroenak, halaber, taldeari 
atxikitako M. J. Ezeizabarrenari eta K. Elosegiri. Guztion artean izan ditugun 
ordu luzeetako eztabaidek eta iruzkinek erruz aberastu dute lan honen 
ekarpena. Horrezaz gain, egin dizkidaten oharrak eta eman dizkidaten aholkuak 
hagitz eskertzekoak izan dira. 

 
- Eskerrak bereziki P. Salaberri lankide eta irakasleari, nire ezbehar, 

kezka eta zalantza guztiak maisuki argitzen lagundu didalako, eta lan guztia, 
hitzez hitz, bere euskararen galbahe fin eta xehetik igaro ondoren, alde-aldera 
azartu duelako. Kitatzen ahal dut, baldin baitan, berarekin egintako zorra! 

 
- Itziar Idiazabal lan honen zuzendariari, eskaini didan laguntza eta 

gidaritzaz landara, nirekin pazientzia izugarria eduki duelako eta inoiz etsirik 
hartu ez duelako. 

 
- Eskerrik bihotzekoenak lan honek iraun duen urte hauetan denetan, 

unerik txarrenetan ere, beti ondoan eta nirekin eduki dudan nire emazte Piñari. 
 
Diodan, azkenik, laguntza guztiak izan arren, lanean ediren daitezkeen 

huts eta gabezia guztiak nire ezintasunari bakarrari egotzi behar zaizkiola, eta 
ez besteri. 
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   SARRERA 
 
 
Haurren hizkuntzaren jabekuntza eta garapena gaia ikerlantako hartzea 

batez ere nire eguneroko lanak bultzatu ninduela aitortu behar dut. Irakasletza 
Eskolan lanean hasteak ordura arte ezezaguna zitzaidan hizkuntzaren beste 
alderdi batzuk jorratzera behartu ninduen, haien artean ikuspuntu pedagogiko 
didaktikoa duten eremuak. 

 
Espezialitate desberdinak daudenez, hemen zehatz-mehatz azaltzea 

luze joko ligukeen egoerak Haur Hezkuntzaren adarrera (garai batean 
Eskolaurreko espezialitatea deitzen zenera) eraman ninduen, eta nire jakin-
minak eta kezkak ordutik honanzkoak dira. 

 
Irakaslegaiekin lan egiteak ikuspuntu bikoitza hartzera darama edozein. 

Alde batetik, jakintza baten eduki teorikoak erakutsi behar dira ikaslearen 
ezagutza ongi hornitu eta oinarri sendoak izan ditzan, baina beste batetik, eduki 
teoriko horien erabilera didaktikoaz ere (aplikatuaz edo praktikoaz, nahiago 
bada) arduratu beharra dago. 

 
Haur Hezkuntzako espezialitatean beste hainbat gai garrantzitsurekin 

batera hizkuntzarena ere sartzen da. Eta jakina, garai hartan gure 
eginbeharraren alderdi bat -teorikoa- bete bagenezakeen ere, beste alderdia -
praktikoa- hankamotz gelditzen zen, zeren adibideren bat paratzeko garaian 
beti gaztelania genuen erreferentziatako. Haurrak nola ikasten du hizkuntza? 
Nola ikasten du gramatika? Nola eraikitzen ditu hizkuntz arauak? Badakigu -
noizbait entzuna edo- gaztelania ama hizkuntza duten haurrek, helduek ez 
bezalako morido eta antzeko partizipioak eraikitzen dituztela beren 
hizkuntzaren ikaskuntz prozesuan. Eta euskaraz? Nolako hitzak 'asmatzen' 
dituzte euskara ama hizkuntza duten haurrek? Ezin jakin, ez baikenuen inolako 
daturik maila teorikoan hainbat hizkuntzatan -nola edo hala- frogatua zegoena 
euskaraz nola gertatzen den esateko. 

 
Alde honetatik izugarrizko hutsunea aurkitzen genuen. Beste aldetik -

pentsatzen genuen geure baitarako- Haur Hezkuntzako irakaslegaiei zuzendua 
baldin badago eman behar dugun gaia, beharrezkoa da hauek erreferentzia 
erreala eta zuzena izatea, aurrerago lanean hasten direnerako mostraren bat 
bederik izan dezaten. Eta horixe izan zen hizkuntzaren jabekuntzaren gai hau 
lantzeko beste arrazoi garrantzitsu bat. 

 
Lanari dagozkion arrazoiez landara, badira bestelakoak ere, 

pertsonalagoak apika. Euskararen ikasprozesuaren gaia aztertzeko erabakia 
hartu nuenean garrantzizkoa iruditu zitzaidan euskaldun elebakarren jarraipena 
egitea, interferentzia posible guztiak, ahal zen heinean, baztertzeko. Banekien 
garai hartan Gasteizen talde bat hasi berria zela lan horretan, baina elebakar 
bat besterik ez zuten eta erkaketak egiteko erreferentziatako euskaldun bakarra 
izatea gutxisko iruditu zitzaidan niri. Gainera inguru guztia (familia, etxea, 
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eskola, kalea, lagunartea,…) euskalduna duten elebakarrak aurkitzea gero eta 
zailagoa denez, Goizuetan hazitako haurrek hizkuntzaren alderdi honetatik aski 
berme ematen zidatela iruditu zitzaidan. Beraz, sorterria eta iloba(k) izan ziren 
eztengarriak nire aldetik lanean hasteko. 

 
Hasieran iloba baten datuak hasi nintzen jasotzen magnetofoiarekin, 

baina datuak biltzeko modua ez gustokoa izaki eta bertan behera utzi nuen ia 
urte t' erdiko lana. Aurreraxeago, grabaketak egiteko bideoa erosi ondoren, 
beste ilobarekin -Egoitzekin- hasi nintzen datuak biltzen, eta handik gutxira 
beste haurrarekin -Bianditzekin-. 

 
Garaitsu hartan izan nuen Ignasi Vilak hizkuntzaren jabekuntzari buruz 

emandako mindegi trinko bezain mamitsu batean parte hartzeko parada, eta 
neurri batean esan daiteke lan honen hazia bilera haietan sortu zela. 

 
Geroztik, piskanaka-piskanaka gaia gehiago sakontzen nuen heinean 

lana ere aurreratuz joan da, orain duen forma hartu arte. Esan behar dugu 
hasiera-hasieratik lan honek hiru helburu nagusi hauek izan dituela: 

 
1.- Haur euskaldun elebakarren datuak jasotzea. Euskararen egoera 

soziolinguistikoa zein den ikusita, nahitaezkoa iruditzen zitzaigun lehenbailehen 
haur elebakarren corpus ahalik eta zabalenak jasotzea. Bianditz eta Egoitz 
haurren datuok alor honetan legokeen hutsune hori betetzera heldu dira. 

 
2.- Datuak plazaratzea. Talde lana ez, baizik bakarkakoa izan denez 

gero, beste helburu garrantzitsuenetako bat datu hauek ezagutaraztea da. 
Zenbat eta haur kopuru haundiagoren datuak bildu eta aztertu, orduan eta 
orokortze maila handiagora iritsiko gara jabekuntzaren alorrean, eta gertakari 
orokorrak nahiz gizabanakoak errazago desberdintzeko aukera ugarituko da. 
Hortaz, guk eskainiko ditugun datuak, gehienbat corpusaren deskribaketara 
mugatuko dira. 

 
3.- Adibide ugari eta errealak eskaintzea. Nola hitz egiten dute haur 

euskaldunek? Lanaren arlo praktikoari begiratuz, gurasoek, maisu-maistrek, 
hezitzaileek ba al dakite umeek nola ikasten duten euskara? Ba al dakite nola 
ahoskatzen duten eta zer-nolako hitzak 'asmatzen' dituzten? Galdera hauei 
nolabait erantzutea da gure beste helburu xumeetako bat, horretarako, haurren 
emanaldiak ahalik eta modurik errealenean ezagutzeko, adibide ugari 
eskaintzen ditugula. 

 
Hiru helburu nagusi horiek izanda ere, hizkuntza guztia nahi genuen 

bezala deskribatzea eta azaltzea ezinezkoa zela konturatuta, eremua murriztea 
erabaki genuen. Garai hartako hasiak ziren euskararen jabekuntzari buruzko 
lehenengo emaitzak argitaratzen (Idiazabal 1991), eta lan haietan agertzen 
ziren hainbat ekoizpenek harritu gintuzten, gure corpusean aurki genitzakeen 
bezalakoak baitziren. 

 
Esaterako, hori umia txikia esaldia (Idiazabal 1991:175) haur 

elebakarrarengan aurkitzea edo interferentziatzat (nahiz eta hipotesi hau oso 
erro sendorik gabekoa izan) edo loturazko aditza ezabatua duen esalditzat 



— 12 — 

hartzen zen. Baina guk aztertutako haurrek hau nirea kotxea eta helduen Zer 
da? galderari zenbaitetan kotxea haundia moduko esaldiekin erantzuten ziotela 
ikusita, lan haietan aurkezten zen hipotesietako bat baztertzera bultzatzen 
gintuen. Gehiago esanen dugu, esaldi horien parean helduen arestiko galdera 
berari hau kotxea nerea edota haundia kotxea moduko esaldiekin erantzuten 
ziotela ikusteak gehiago harritzen gintuen, zeren gure senak zuzen emantako 
ekoizpenak zirela esaten baitzigun, baina aipatu esaldiak ezin ziren euskal 
gramatikan ezagun genituen egituren barrenean azaldu. 

 
Arazo honek eramanarazi gintuen, besteak beste, izen sintagmaren gaia 

lantzera eta aztertzera, gure helburu nagusia, interferentziari zor zitzaizkion 
ekoizpenak ez zirela frogatzea baitzen. Aldi berean, eta neurri batean oso lotua 
dagoenez, kasu marka desberdinen deskribaketa ere burutu nahi genuen; 
horrela, izen sintagmaren eta kasu atzizkien deskribapenarekin, gramatikaren 
gorputz bateratu bat hartzen genuen aztergaitako. 

 
Horrela, burutu dugun lana bost atal nagusitan banatu dugula esan behar 

dugu. Lehenbiziko atalean, kokapen teorikoa deitu dugun atalean, hizkuntzaren 
jabekuntzaren azterketei buruzko axaleko hurbilpen bat egiten da; ondoren, 
ikaskuntza nola garatzen den azaltzen duten hainbat ikuspuntu desberdineko 
teoria psikolinguistiko. 

 
Bigarren atalean, arlo metodologikoan, aipatutako teoria psikolinguistiko 

nagusietatik isur daitezkeen hatsarreetan oinarrituz hiru hipotesi aurkezten dira. 
Ondotik, zer-nolako corpusa bildu dugun eta nola erabili dugun azaltzen dugu 
datuen hainbat xehetasun emanez. Eta azkenik, aurkeztu ditugun hiru 
hipotesiak baieztatzeko edo ezeztatzeko erabili ditugun eta lan guztian zehar 
kontuan izanen ditugun baliabideak ematen ditugu. 

 
Lanaren hirugarren atalean haurrak entzuten duen hizkuntzaren 

deskribapen orokorra eta azaldu nahi ditugun unitateen deskribaketa egiten da, 
bi haurrak Goizuetakoak direnez, beharrezkoa iruditu baitzaigu bertako 
hizkeraren xehetasun orokorrak bederen aipatzea (5. kap.). Orobat, izen 
sintagma eta kasuak aztertu behar ditugula kontuan izanik, hizkera honetan 
singularra, plurala eta mugagabea bereizteko bideak zein diren aditzera eman 
behar genuela pentsatu genuen (8. kap.). Arreta handiagoz azaldu ditugu izen 
sintagmari eta kasu atzizkiei dagozkien kapituluak. Izen sintagma dela eta, alde 
batetik, oraindik oso garbi ez dauden hainbat arazo mahai-gaineratzen ditugu; 
esaterako, izen berezien deklinabidea (bat baino gehiago direnean), edo haur 
hizkerako zenbait izenen deklinabidea, edo -ik mugatzailearen arazoa. Beste 
aldetik, goitixeago aipatu ditugun hau nere kotxea edo hau kotxea nerea eta 
antzeko sintagmak, hau da, ardatz osagarriak dituzten sintagmak -batez ere 
izenondoekin eta izenlagunekin osatutakoak- hartzen ditugu hizpidetako, eta 
orain arte emantako arauak era honetako egiturak nekez azal ditzaketela 
ohartuta, izen sintagmaren egitura berrikusi eta, ustez, azalpen berriak 
proposatzen ditugu. 

 
Deskribatzeko aukeratu dugun beste gaian, kasuen gaian alegia, zenbait 

euskal gramatikarik burututako sailkapenei gainbegiratu bat eman ondoren, 
Goizuetako hizkeran nola gauzatzen diren azaltzen da. Deskribaketa hau egitea 
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garrantzizkoa iruditu zaigu zeren haurrak entzuten duena ez baita helduen 
eredua baizik, eta haurrak, datorkion ereduaren arabera ikasiko baitu hizkuntz 
bereizketa guztiak egiten. 

 
Laugarren atalean haurren emanaldiak deskribatzen dira bai izen 

sintagmari dagokionean (9. kap.) eta bai kasuei dagokienean (10. kap.). 
Kapituluen hasieran, zati batean zein bestean, deskribapena nola burutzen 
dugun eta zer erizpide erabili ditugun azaltzen da. Jakina, kontuan hartu behar 
izan ditugun aldagaiak arrunt diferenteak izan dira izen sintagmari dagokion 
kapituluan eta kasuen markaz arduratu garen atalean, ezaugarri desberdinak 
baitituzte. Gehiago esanen genuke, izen sintagmari eskaini diogun kapituluan 
determinatzaile mota bakoitzak bere ezaugarri bereziak ditu eta nekez neur eta 
sailka daitezke denak patroi berekin. Horregatik, determinatzaile mota bakoitza 
deskribatzeko, berez dituen tasun bereizleak hartu ditugu aintzako, dagokion 
bezala sailkatu eta multzokatzeko. Kasu markekin ez zaigu horrelakorik gertatu; 
atzizki desberdinak izan arren, kasu marka guztiak ezaugarri jakin batzuen 
arabera deskribatu dugu. 

 
Bi kapituluon azkeneko zatian halako laburpena edo egiten da, 

bidenabarrean bi haurren datuak erkatuz. 
 
Bosgarren eta azkeneko atalean, han-hemenka isuri diren teorien eta guk 

aurkitu ditugun datuen arteko harremana bilatu nahian, lanaren ondorioak 
ematen ditugu, eta ondoren bibliografia aurkezten. 

 
Ongi ohartzen gara lan honekin ezin direla gai hauen inguruko 

eztabaidak bukatutzat eman. Ez da hori, inolaz ere, gure asmoa izan. Aitzitik, 
lan hau beste ikerketetarako abiapuntu -eta ez helmuga- izan dadin nahi 
genuke, kimuak botatzen ari den arlo honetan eztabaida sortzaile, eta bide 
batez, euskara hobeki ezagutzen lagunduko duen lan xume bezain pizgarri. 
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LANAREN KOKAPEN TEORIKOA 
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1.- HIZKUNTZAREN JABEKUNTZARI BURUZKO IKERKETAK 
 
 
1.1.- XX. mendera arte 
 
Historia guztian zehar izan da hizkuntzari buruzko kezka, baina haur 

hizkuntzari buruzkoa berri samarra dela esan dezakegu. Gai honek historikoki 
interes gutxi izan du; salbuespen bezala S. Agustin aipa genezake, bere 
'Confesiones'  obran deskribatzen baitu berak nola ikasi zuen hizketan. Gaur 
egun esanen genuke ikuspuntu erabat behaviorista hartzen duela jabekuntz 
prozesua deskribatzerakoan. Izan ere, haren ustez hizkuntza ez da sortzezko 
gauza bat, piskanaka piskanaka imitazioaren bidez ikasten den zerbait baizik 
(Francescato 1987:8; Siguán 1984c:246). 

 
Arrunt bestelako ikuspuntua agertzen du, aldiz, P. Matak Tratado de la 

razón humana 1860ko lanean. Mataren iritzirako, hitz zehatzak imitazioaren 
bidez ikasten badira ere, hizkuntzaren jabekuntza sortzezko gaitasun baten 
ondorio da, senazko zerbait da, bestela ezinezkoa baita haurrak hain azkar 
ikastea. Mataren planteamendu hau "chomskyano avant la lettre" da Siguánen 
ustez (1984:250 eta 1996:7). 

 
XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran irakaskuntza orokortzen 

hasten denean, psikologiak eta pedagogiak garrantzi berezia hartzen joanen 
dira. Ikuspuntu honetatik, baina hizkuntzaren garapena ere ukitzen dutela, bi 
lan garrantzitsu agertzen dira: Pérez-en Haurraren psikologia (1878) eta sona 
handia hartuko zuen Preyer-en Haurraren izpiritua (1882). 

 
 
1.2.- XX. mendearen erdira arte 
 
Mende honen hasieran, 1907an jabekuntzari buruzko bi lan argitaratuko 

dira, biak Leipzigen: bata, Scupin senar-emazteen Bubiren lehen haurtzaroa 
lana; eta bestea, Stern senar-emazteen Haur hizkuntza ikerlana, zeinean 
behaketa psikologikoa eta linguistikoa egiten baitira, aspektu gramatikalen 
ezagutza sakona ikus daitekeelarik. 

 
Zertxobait beranduxeago, 1913an Ronjaten Le devéloppement du 

langage chez un enfant bilingue lan garrantzitsua agertzen da Parisen. Bertan, 
aldi berean bi hizkuntza ikasten ari den haur baten jabekuntz eta garapen 
prozesua agertzen da. Gaur egun oraindik aipatzen da lan hau; izan ere, 
azterketa elebidunen aitzindari izateaz gain, "une personne, une langue" esaldi 
axiomatikoa proposatu zuen bere lanaren ondorio gisa, izugarrizko eragina 
izanen zuena urte batzuk beranduago bai irakaskuntzako eredu elebidunetan, 
bai bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan. 

 
Bi gerrateen artean aipa daitezkeen lanak Europan Gregoire 

hizkuntzalariarenak ditugu (1933 eta 1937), bere semeei burututako behaketen 
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emaitzak argitaratu baitzituen, eta haur ingeles/aleman elebidun bat aztertu 
zuen Leopold alemaniarraren lanak (1938 eta 1949) dira garrantzizkoenak. 

 
Hizkuntzaren jabekuntza zuzenean aztertu ez bazuten ere, psikologian 

eragin izugarria eta azterketa mota hauek bultzarazi zituzten beste bi autore 
aipatu behar ditugu ezinbestean. Alde batetik J. Piaget dugu, bere Le langage 
et la pensée chez l' enfant (1923)1 hasierako lanarekin; eta beste aldetik, 
ekialdean hogeita hamar urte beranduago ezagutaraziko den L.S. Vygotsky 
dugu, Piageten sozializazioaren teoria dela eta, Adimena eta hizkuntza  (1934)2 
obrarekin bestelako ideiak defendatuko dituena. Piaget, bestelako korronte 
teoriko guztiak alde batera utzita, urteetan zehar aritzen da lanean eta 
hizkuntzaren inguruko teoriarik garrantzitsuena urte batzuk beranduago  'La 
formation du symbole chez l' enfant' (1945) obran proposatzen du: hizkuntzak 
imitazioan du sorrera eta bere garapena eragiketa kognitiboen garapenaren 
menpe dago. 

 
 
1.3.- XX. mendearen erditik hona 
 
1957an bi lan garrantzitsu plazaratuko dira, ez haur hizkuntzaren 

garapena zehazki aztertu zutelako, baizik eta eremu honetan izugarrizko 
eragina izanen zutelako, Skinnerren Verbal Behavior eta Chomskyren Syntactic 
Structures lanak hain zuzen ere. Urrutitik zetorren enpirismo/razionalismoaren 
arteko eztabaida berpiztuko da sutsuki bi urte beranduago Chomskyk Skinnerri 
egiten dion kritikarekin3. Chomskyren "sortzezkotasunaren" ideia eta Skinnerrek 
ahozko jokaerarentzat proposatzen duen eredu operatzailearen teoria 
kontrajarriko dira aurrez aurre. Gertaera honek interesa piztu eta hizkuntza-
laritzako lanak areagotu eginen ditu, bai eta, kontrakoa espero bazen ere, 
haurraren hizkuntzaren jabekuntzari buruzkoak ere. Gainera, garai hartan sortu 
zen psikolinguistika zientziak4 indar izugarria eman zien mota honetako lanei. 

 
Ikerketa arloak eta ikuspuntuak erruz zabaltzen dira. Autore batzuek 

1960-1970 hamarkadan, esaterako, haurraren gramatikaren ezaugarri 
unibertsalak bilatzera joko dute: Braineren (1963) "pivot gramatika" dugu 
lekukoetako bat. Beste batzuek, perpaus mota desberdinen garapena aztertzen 
dute ikuspuntu transformatzailearen arabera: Brown/Bellugi (1964), McNeill 
(1970), Bloom (1970), Slobin (1973), e.a. Esaterako, Millerrek (1974), hasiera 
batean planteamendu konduktista defendatzen bazuen ere, gero, lan honetan 
bezala, erabat Chomskyren ideietara bildurik, egiaztatu nahi zuen hizkuntzaren 
azaleko jokaeraren bidez sakoneko egiturak azter zitezkeen ala ez. Beste 
batzuk, ikuspuntu semantikoa ardatz hartuz haurren lehenbiziko ekoizpenak eta 
horien garapenaren zehaztasunak azaltzen saiatu ziren; era honetako lanak 
batez ere Fillmoreren (1968) "kasuaren gramatika" delakoan oinarritu ziren. 

 

                                                 
1Ikus bibliografia Piaget et al. (1965). 
2 Guk erabili dugun lana 1981ko itzulpena da; ikus bibliografian Vygotsy (1981a). 
3 Kritika hau gazteleraz Bayés et al. (1980:21-85) lanean dago bildua. Eta liburuki berean beste 
hainbat autorek (MacCorquodalek, Richellek, eta abarrek) Chomskyri ematen dioten erantzuna. 
4 Psikolinguistikaren sorrera dela eta, ikus Osgood, Ch. E./Sebeok, Th. A. (1974). 
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 1970-1980 hamarkadan burutzen diren ikerketetan lehentasuna aspektu 
kognitiboei eta semantikoei ematen zaie (Peraita, 1988:24-29). Ginebrako 
eskolako jarraitzaileek ikerketa lerro desberdinak jarraitzen dituzte, Piageten 
eremu teorikoa oinarritako hartuz. Aipatzekoak dira batez ere Ferreiro (1971) 
eta Sinclair (1979); hauek frogatu nahi zuten zenbait arau linguistikoren 
erabilera eragiketa kognitibo zehatz batzuen jabekuntzaren mende zegoela. 

 
Bestalde, Vygotskyren lanen itzulpenen ondorioz (zeinen ustez 

hizkuntzak trukaketa komunikatiboak kontrolatu eta erregulatzeko balio baitu) 
eta hizkuntzaren filosofian indarra hartuko duten Austin-en (1962) How to do 
Things with Words lanaren eta beranduxeagoko Searle-ren (1969) "hizkuntz 
ekintzak" teorien eraginez, 1975. urtetik aurrera haur hizkuntzaren ikerketak 
prozesu komunikatiboaren esparruan sartuko dira, eta ikuspuntu funtzionaletik 
eta pragmatikotik aztertuko. Aipatutako ikuspegietatik jorratzen dute hizkuntza 
Brunerrek (1975), Hallidayk (1975), Snow/Ferguson (1977) autoreek, Karmiloff-
Smithek (1979), Bowermanek (1982), Bronckartek (1980), eta abarrek.5 

 
Orain arte gatazkan egon diren -eta piska batean egonen diren- bi 

orientabide nagusi hauek, hau da, sortzezkotasunaren hipotesiak eta teoria 
konduktistak edota kognitibistak, ezagutzaren eta hizkuntzaren arteko 
erlazioaren eztabaidan murgiltzen gaituzte. Inork ez du ukatzen hizkuntzak 
duen izaera kognitiboa, baina autore guztiak ez datoz bat garapen 
kognitiboaren eta linguistikoaren arteko erlazioa nolakoa den ulertzeko garaian. 
Batzuentzat oso prozesu desberdinak jarraitzen dituzte; besteentzat, berriz, oso 
loturik daude, eta hauen artean batzuentzat garapen linguistikoa garapen 
intelektualaren ondotik letorke, eta besteentzat erlazio hori askozaz ere 
konplexuagoa da eta bi norabideetan du eragina. 

 
Gaztelerari dagokionez, ikerketa mota hauetan Gili Gaya (1972) dugu 

aitzindari. Txilen eta Mexikon burututako hainbat lan bakan alde batera utziz, 
saio garrantzitsuenak hemen estatuan F. Hernández Pinarena (1984a) eta S. 
López-Ornat (1992, 1994) eta bere taldekoek egindako lanak ditugu6. 

 
Katalunian haurraren hizkuntzaren garapenaz arduratzen hasi zen 

lehenetariko bat M. Siguán izan zen 1973 inguruan. Honela deskribatzen du 
garai hartan burutan zuen kezka nagusia (1996:12): 

 
"Mi idea principal era que debía ser posible proponer una explicación del 

desarrollo del lenguaje paralela a la que Piaget proponía para el desarrollo de la 
inteligencia, o sea, una explicación genética, pero respetando la especificidad del 
lenguaje que empieza por ser un medio de comunicación." 
 

                                                 
5 Ingelesez eta beste hainbat hizkuntzatan haurraren hizkuntz jabekuntzari buruz egin diren 
artikulu eta lan gehientsuenen zerrenda MacWhinney, B./Higginson, R. (1991) liburuki 
mardulean dator bildurik. 
 Haur elebidunekin, Ronjat-en (1913) lanetik hasi eta 1980 arteraino, burututako ikerketa 
longitudinalen zerrenda, lan bakoitzaren iruzkinarekin, T. Taeschner-ek biltzen du bere lanean 
(1983:7-18). 
6  Munduan zehar 1992ra arte espainola ama-hizkuntza duten haurren inguruan burutu diren 
azterketak, berriz, O. Rodríguez eta Mª. P. Berruecos-ek (1993) bildu dituzte. 
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Geroztik, hizkuntzaren jabekuntza eta garapena, elebitasuna eta bigarren 
hizkuntzaren ikaskuntza eta beste hainbat aztergai hartuta nahiko talde 
egonkorra eratu zen bere inguruan. 

 
 
1.4.- Euskal Herrian 
 
Gure inguruan haurraren hizkuntza aztertzen duen lehenetariko lana 

Astarloarena (1883) dugu. Lan apologetiko honetan gizakiaren hizkuntza 
naturala den edo ez den eztabaidatzen da, eta hizkuntza natural hori zein izan 
daitekeen azaltzen saiatzen da. Horretarako, argitasun zerbaiten bila, haurraren 
garapenera jotzen du, besteak beste. Durangarraren ustez, haurrek jaiotzen 
diren unetik beretik dakite hitz egiten, baina berehala isilune bat dator, 
organoak heltzen direnean atzera hitz egiten hasten diren arte: 

 
"De lo dicho se infiere que el hombre no es mudo en su nacimiento: ántes al 

contrario empieza a hablar desde el mismo instante en el que se deja ver en el mundo, 
y si su idioma se halla aun en mantillas,… es porque aquel órgano,… se halla en un 
estado de debilidad." (Astarloa 1883:46) 
 
Hasiera-hasierako hizketa hori naturala da eta oso garbia, sexua 

bereizteko ere balio baitu: 
 

"He observado por mí y por medio de mís amigos el llanto primero de más de 
cien criaturas y en total he oido articuladas clara y distintamente las vocales a, e: la a 
en el llanto del varon y la e en el de la hembra" (Astarloa 1883:195)7 
 
Gizakiaren lehenengo hizkuntza nolakoa zen eta nola garatu zen 

aurresaterakoan Astarloak (1883:203-208) euskarazko haur hizkerara eta haur 
hizkeraren zenbait ezaugarritara jotzen du; ondoren beste hizkuntzetako 
hainbat hitzekin alderatu eta  gizakion jatorrizko hizkuntza natural horren 
ezaugarriak zein diren bilatzen hasten da, iturria, zalantzarik gabe, euskara 
bezalako hizkuntza zoragarrian dagoela adierazten duelarik. 

 
Astarloak bere tesiak defendatzeko ardaila izugarriak egin bazituen ere, 

ez zuen berak nahi zuen bezalako arrakastarik izan ondorengoengan, eta 
geroztik hutsune izugarria izan da ia ia gaur egun arte arlo honetan. Han-
hemenka barreiatutako izkributxoetan haur hizkerako zerrenda soilak aurki 
baditzakegu ere8, jabekuntzari buruzko lan sendorik ez dago, esateko, azken 
hamar urte hauek arte. 

 
Dermio honetan I. Idiazabal (1986) izan dugu ergatibitatearen 

jabekuntzari buruzko lan batekin arlo honetako ikerketei hasiera eman ziena. 
Filologiako ikasketak fruituak ematen hasi ziren. Gasteizko Magisteritza eskolan 
Garay, Ruiz-Bikandi, Garai-Gordóbil, e.a., batez ere hizkuntz aurreko 
komunikazioaren garapena aztertzen hasi ziren. Beste aldetik, Euskal Filologia 
Sailean I. Idiazabalen gidaritzapean talde sendo bat jarri zen lanean haur 

                                                 
7 Ikus ildo beretik op. cit. 44 or. 
8 Haur hizkerako hitzen zerrendak agertzen dira, adibidez, R. M.  Azkueren (1891:24-25) 
lanean, Zamarriparen (1915:49-50) gramatikan eta M. Lekuonaren (1978:569-575) bilduman. 



— 19 — 

elebakar eta elebidunen datuak bildu eta aztertuz, lan honen ondorio dira 
hainbat tesi (Barreña, 1993; Ezeizebarrena, 1995; Elosegi, 1996) eta artikulu. 
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2.- IKASKUNTZAREN INGURUKO TEORIAK 
 
 
Hizkuntzaren jabekuntzari eta garapenari buruzko teoriak ikertzaileen 

edota eskola bakoitzaren ikuspuntu desberdinen araberakoak izan dira. Esan 
dezakegu gizakiaren edozein azterketa egiteko tenorean gutxienez hiru 
ikuspuntu bereiz daitezkeela gizakiaren izaera biopsikosoziala kontuan hartuz: 

 
1.- Ikuspuntu biologikoa: gizakiaren jokaera guztiak  alderdi fisiologikotik 

eta biologikotik azaldu nahi dira, berez, genetikoki emana dagoena zer den 
aztertuz. 

 
2.- Ikuspuntu soziala: gizakia taldean bizi denez, kanpotik hartzen edo 

ikasten dena nolakoa den eta nola eragiten dion azaltzen saiatzen da. 
Ikuspuntu honen barnean hainbat ikuspegi desberdin sartu behar dira. 

 
3.- Ikuspuntu psikologikoa: gizabanakoak berak, ingurunearekin 

harremanetan sartzen den heinean, egiten dituen barneeragiketei garrantzia 
ematen dien ikuspuntua dugu. 

 
Hauetako zein ikuspunturi ematen zaion garrantzi gehiena, batean edo 

bestean kokatu ohi ditugu ikerlari eta korronte desberdinak. Hizkuntzaren 
jabekuntzari buruzko azalpenak ematerakoan Lennebergek eta Chomskyk, 
esaterako, lehenbiziko ikuspuntua hartzen dute. Bigarrenaren barnean sartu 
beharko genituzke inolako zalantzarik gabe elkarrekintzan eta ingurunean 
oinarritzen diren Vygotsky eta Bruner. Hirugarren ikuspuntuaren barnean batik 
bat Piaget eta Ginebrako eraikuntzalariak kokatuko genituzke. 

 
Ikaskuntzaren alor honetan oso garrantzitsua den baina aurkeztutako 

hiru ikuspuntu horietan sailkagaitza den beste autore garrantzitsua Skinner 
dugu. Behaviorista honen ikuspuntuaren arabera, estimulu baten ondorioz 
sortutako gizabanakoaren erreakzioak aztertu behar dira jokaera guztiak 
azaltzeko. Hortaz, kanpoko estimuluak (eta barnekoak, aztertzeko zailagoak 
izan arren) behar dira organismoarengan erreakzioren bat sortarazteko, eta 
haren ondorioz sortzen da hau. 

 
 
 
2.1.- Lenneberg/Chomsky eta oinarri biologikoa 
 
Zaila izanen litzateke hizkuntzaren ikaskuntza burutzea zenbait 

posibilitate eta gaitasun fisiologikoren garapen egokirik gabe. 1960ko eta 
1970eko hamarkadetan, Chomskyren eraginez, hizkuntzari zegozkion hatsarre 
biologikoen berpizkunde nabarmena izan zen, eta ikuspuntu honek oraindik ere 
gaur egun arte irauten du. 
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Chomskyren lanak agertu baino lehen hizkuntzaren garapenaren 
ikuspuntu biologikoa hartu zutenetako bat E. H. Lenneberg (1957)9 izan zen. 
Azken honen ustez, enpirikoki froga daitezkeen bost ezaugarri biologiko orokor 
eman daitezke (1985:413-437): 

 
1.- Funtzio kognitibo berezia du espezie bakoitzak: gizaki guztiengan 

aurki daitezke input sentsorialaren eta output motorearen artean suertatzen 
diren garun-funtzio batzuk, hauei orokorki funtzio kognitiboak deitzen zaie. 
Honako jokamolde hauetan ikus daiteke ezaugarri hori: era bereziak 
kategorizatzeko (berdintasunak idarokitzeko) joera, arazoak konpontzeko 
gaitasuna, ikasketa-taldeak eratzeko joera, modu batzuetara eta ez besteetara 
orokortzeko joera, edo zenbait baldintzatan gauza batzuk gogoan hartzeko 
erraztasuna, e.a. 

 
Gizakiari dagokion funtzio kognitibo berezi hauetako bat, Chomskyren 

ustez, hizkuntzarena da. Eta hatsarre bereziez osatuta dagoen hizkuntza mota 
gizakiongan bakarrik aurki dezakegunez, nahiz eta itxuraz hizkuntza naturalek 
desberdintasun handiak izan, muga batzuk izan behar dituzte, eta beraz, 
berdinak diren ezaugarri batzuk ere eduki behar dituzte nahitanahiez. Hortik 
sortzen du Gramatika Unibertsalaren hipotesia10. Hipotesi honen arabera, 
munduko hizkuntza natural guztiek berdintsu jokatzen duten hatsarre 
unibertsal11 batzuk dituzte, eta horregatik ez du gizakiak txikitatik edozein 
hizkuntza ikasteko inolako oztoporik, hatsarre unibertsal horiek sortzez 
geneetan markaturik baitaude. Honen arabera, hizkuntzalariaren zeregina 
sortzez emana zaigun garunaren antolaketa-sistema eta berau gobernatzen 
duten hatsarre eta arauak aurkitzea da. 

 
Bestalde, aintzat hartu behar da ikuspuntu honen arabera hizkuntza ez 

dela berez erakusten, kanpoko datu batzuk barneratuz ikas daiteke eta. 
Adierazgarriak dira hipotesi honen defendatzaile sutsuenetakoaren hitzok: 

 
"El lenguaje no se enseña realmente, en su mayor parte. Más bien, se aprende 

por la simple exposición de los datos. A nadie se le ha enseñado el principio de 
dependencia estructural de las reglas o…" (Chomsky 1981:140) 
 
"Sortzezkotasunaren hipotesi" hau oso berria ez bada ere12, Chomsky 

izan du bultzatzaile amorratuenetako bat, eta teoria honek berari esker hartu du 
halako sona eta pisua hizkuntzaren eta psikologiaren alorrean. 

 
Hizkuntzaren jabekuntzarako Language Acquisition Device (LAD) edo 

Hizkuntzaren Jabekuntz Mekanismoa (HJM) delakoa proposatzen du 
                                                 
9 Guk eskuartean ibili dugun itzulpena Lenneberg (1985)ekoa izan da. 
10 Gramatika unibertsalaren inguruan ikus, esaterako, Chomsky (1980: 54-57, 
108, 149, 153, 102,…) eta Chomsky (1981: 12-13, 17, 32, 38, 43, 99,…). 
11 Hatsarre unibertsalez ikus, esaterako, Salaburu (1985:11-13) 
12 Gramatika Unibertsala sortzezkoa dela dio Chomskyk (1980) eta (1981) 
lanetan, baina "sortzezkotasunaren hipotesia"-z hitz egiten duenean beti kakotx 
artean idazten duela iharduten da. Eta oso berria ez dela diogunean, Chomskyk 
berak (1980:28-30) teoria razionalistaren iturriak bilatzerakoan XVI. mendearen 
bukaerako Juan Huarte Donibaneko medikuaren lan entzutetsua aipatzen du. 
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Chomskyk (1965)eko lanean13. Mekanismo honen mende legoke hizkuntzaren 
jabekuntza osoa, eta HJM-k dituen gramatika unibertsalaren kategoriak sortzez 
burmuinean daudenez aldez aurretik nolabait 'idatziak', gero horiek gauzatzeko 
hizkuntza partikularrak (azken finean, ezaugarri unibertsalen aldaerak baizik ez) 
besterik ez dira behar. 

 
Hizkuntzalarien artean sortzezko teoria honek erantzun handia izan badu 

ere, kritikak ez zaizkio handik eta hemendik faltatu, ez hizkuntzalarien ez 
psikologoen arteatik14. 

 
2.- Funtzio kognitiboaren ezaugarri berezi horiek espeziearen beste kide 

guztietan agertzen dira. Espezie bateko kide guztiek elkarrekiko antz handia 
dute, eta kide bakoitzarengan nekez alda daitezkeen ezaugarri batzuk daude 
barneratuak, bai formari eta bai funtzioari dagokionez. Hortaz, espeziearen 
ezaugarria denez, hizkuntzaren gaitasuna eta egitura potentzial hori gizaki 
arrunt guztiek eduki behar dute. 

 
Hizkuntzak ezaugarri unibertsal hau betetzen du, gizaki guztietan 

agertzen baita -baldintza ez-normaletan jaio edota hazten diren kasuak alde 
batera utziz, noski-. 

 
3.- Prozesu eta gaitasun kognitiboak heldutasunarekin aldatzen dira 

espontaneoki. Kasurik gehienetan ingurunea ez da beharrezkoa izaten prozesu 
hori suertatzeko, hau da, forma eta funtzioa hazian bertan daude eta ez zaio 
kanpotik deus berririk erantsiko, esan nahi baita, kanpokoak eraginik ez duen 
gaitasuna dagoela hazian; adibide praktiko batekin esateko, landare-hazia 
landare bihurtuko da heltzen denean, ez beste edozein gauza, eta giza-enbrioia 
gizaki, jaio eta hazten doan neurrian. Alde honetatik, kanpoak edo inguruneak 
ez du deus ikustekorik garapen hori suerta dadin, espontaneoki onduko baita 
bere garaian. 

 
Orain gizakion arteko alderaketara igarotzen bagara, esan daiteke 

ingurua ez dela aldagairik erabakitzaileena hizkuntzaren ikaskuntza hori 
gertatzen den unea zehazteko. Helduek haurrei, hauek hizkuntza ikasi aurretik 
eta ikasi ondoren, hitz egiten diete, ez dago bi une desberdin horien artean 
halako eten nabaririk; baina umeek beren prozesu biologikoa jarraitzen dute, 
eta heldutasun neurofisiologiko jakin batera iritsi arte ez dira hizketan hasiko. 
Hala ere, ezin uka inguruaren eragina, batez ere gabeziak daudenean edo ama 
eta haurraren arteko erlazioak mozten direnean. 

 
Gizakiarengan hizkuntza agertzen da burmuinaren, kirio-sistema 

orokorraren eta ahoskatze organu egokien (eztarriaren, ahoaren, mihiaren, eta 
abarren) beharrezko heldutasuna erdiesten denean, hots, hainbat organu 
fisikoren eta burmuinaren zenbait punturen ontzea derrigorrezkoa da gizakia 
hizkuntza ikasteko prest egon dadin. 

 

                                                 
13 Richellek (1981:90) dio HJM-aren ideia hau McNeillena dela. 
14 Sortzezkotasunari buruzko kritiken artean ikus, besteak beste, Richelle 
(1981:81-95; 1984:12-16 eta 25-31), Bruner (1985:22-24 eta 34-35), e.a. 
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 Era berean, haur guztientzat hizkuntzaren prestakuntzarako dagoen 
garapen biologikoa berdintsua dela ikusten da. Baina garapena ez ezik, oinarri 
biologiko horren izaera ere gizaki guztiotan berdintsua dela esan daiteke. 
Horregatik da posible gramatika unibertsalaz hitz egitea eta hainbat hatsarre 
unibertsal proposatzea. 

 
4.- Jaiotzerakoan gizakia ez dago heldua: bere jokaerako eta funtzio 

kognitiboko hainbat aspektu haurtzaroan baizik ez dira agertzen. Funtzio edo 
jokaera horiek garai hori [haurtzaroa, alegia] igaro baino lehen hartzen edo 
ikasten ez badira, gero nekez har edo ikas daitezke garai horretan bezala. 
Hizkuntzarekin, esaterako, horixe suertatzen da. 

 
Hizkuntzaren garapena ez dagokie heldutasun faktoreei bakarrik. 

Kontuan izan behar da hizkuntzaren jabekuntza, orokorrean, aro jakin batera 
mugatzen dela, eta behin garai mugatu hori iraganez gero zaila dela hizkuntzaz 
behar bezala jabetzea. Beraz, hitz egin dezakegu, hizkuntzaren jabekuntza-une 
hau dela eta, aro kritiko  batez (aro pribilejiatua deitzen dio Richellek, 1984: 47-
53). Aro kritiko hau ontogenesian zehar espezieak lortzen duen jokaeraren 
ezaugarria da, eta, esan bezala, aro honetatik lekora oso zaila da jokaera hori 
lortzea, gutxienez bere forma normalean. 

 
 Aro hauen hasierak heldutasun organikoak markatzen ditu, orokorrean; 

eta bukaera, berriz, kirio sistemaren aldaketa funtzionalak edota estrukturalak 
marka lezake. 

 
Aro pribilejiatu horren hasiera zailtasun handirik gabe 1-4 urte bitarte 

horretan -sistema neuromotorearen heldutasunarekin batera- ezar badaiteke 
ere, garai horren bukaera zehaztea ez da hain erraza. Patologia kasuetan oin 
harturik bakarrik eman daitezke azalpen hauek, eta datu hauen arabera 
hizkuntzaren jabekuntzaren aro pribilejiatu horren bukaeraren muga 5-6 
urteetan para daiteke goizenik (adin honetarako baldintza normaletan haur 
gehienak jabetu dira beren hizkuntzaren ezaugarririk garrantzitsuenez), eta 
beranduenik 10 urte inguruan; adin honetatik aurrera badirudi garunak 
beharrezkoa duen plastizitate funtzionala galdu egiten duela. 

 
Ondoko arrazoi hauek frogatzen dute heldutasun faktoreek garrantzia 

dutela hizkuntzaren jabekuntzan: 
 
- Haur normalengan hizkuntzaren sorrera muga kronologiko 

berdintsuetan gertatzen da: 2. urtearen inguruan. 
 
- Garapeneko uneak edo etapak oso antzekoak dira denetan. 
 
Gainera, mintzairazko garapena zerbait berezia dela ere ziurtatua dago, 

beste garapen motekin (motorearekin, intelektualarekin, e.a.) parekotasunik ez 
duelako. Horrela, oro har, lehenengo urtearen bukaeran azaldu ohi dira 
lehenengo hitzak; haurrik gehienek 18. hilean bi hitzeko esaldiak egiten dituzte, 
eta pixkanaka pixkanaka 'funtzio-hitzak' sartuz eta esaldiak helduon modura 
taxutuz joaten dira. 
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5.- Animalietan hainbat talde-gertakari suertatzen da, garatzen ari den 
(giza)banakoaren jokaera, inguruan dituen beste (giza)banakoen jokaeretara 
moldatzen delako. Giza-jokaerak garatzeko beharrezkoa da ereduak edukitzea 
eta beste kideen estimuluak atzeman eta imitatzea. Espezie batzuetan 
estimulazio hori umezaroan gertatzen ez bada guztiz trakestua eta desitxuratua 
geldi daiteke. Horregatik, giza-taldeak eta besteekiko harremanak 
garrantzizkoak dira jokaera horien abiera eta garapena ziurtatzeko, bestela 
ezinezkoa bailitzateke hainbat eredu eta jokaera barneratzea. 

 
Sortzezkotasunaren hipotesiaren defendatzaileei maizegi leporatu zaien 

argumentuetako bat hauxe izan da, hain zuzen ere garrantzi gutxiegi ematen 
diotela, hizkuntzaren kasuan, giza-inguruneari eta jokaerari (ikus lehen 
aipatutako oharra: 6: Sortzezkotasunari buruzko kritikak) 

 
Hala ere, Chomskyk sortzezkotasunaren hipotesi orokorra egiten 

duenean aldagai hauek denak kontuan hartu beharrekoak direla ere aitortzen 
du, nahiz eta gero bere hatsarre unibertsalen teoria garatzerakoan kasu 
gehiegirik egiten ez dien15. 

  
Hizkuntzaren ikaskuntza dela eta, hizkuntzalari sortzaileen argumentu 

nagusienetako bat da esperientzia ez dela aski hizkuntzaren jabekuntza 
azaltzeko. Haien ustez inolako zalantzarik gabe baiezta daiteke "haurrak 
entzuten dituen esaldien %15 baino poliki gehiago direla ez-gramatikalak eta 
gainerako guztien konplexutasun maila ikaragarria dela" (Salaburu, 1985:6-7). 

 
Ez dakigu gauzak hain erabatekoak diren. Zaila bada ere haurrak zer 

entzuten duen edo zer ez esatea (edo zeri kasu egiten dion eta zeri ez 
igertzea), gutxienez Newport & Gleitman & Gleitman-i esker (ikus López-Ornat, 
1994:122) badakigu haurrei zuzentzen zaien hizkuntzaren %99,93a guztiz 
gramatikala eta zuzena dela. Gogoak ematen digu ikaskuntz prozesuan 
haurrekin egiten den zuzeneko elkarrekintzak zeharkakoak baino askoz pisu 
gehiago edukiko duela. Hori alde batetik. Beste aldetik, inork ez du ukatzen 
hizkuntzaren konplexutasun maila handia denik, baina aitzinxeago azalduko 
ditugun Vygotsy-ren eta Bruner-en ekarpen teorikoei esker, eta praktikan 
helduaren eta haurraren arteko elkarrekintzaren nolakotasuna aztertu duten 
Snow & Fergusonen (1977), Bruner beraren (1986) eta besteren lanei esker, 
badakigu helduok egokitu eta erraztu egiten dugula gure hizkuntz maila 
haurrekin hitz egiterakoan. Hortaz, hizkuntzaren konplexutasun hori, ikaskuntz 
prozesu guztian zehar bederen, erlatiboa da. 

                                                 
15 Honela zabaltzen du ideia hau Chomskyk (1981:36-37): 

 "Una versión más completa de la "hipótesis del innatismo" aplicada a los 
seres humanos especificará los diferentes dominios que pertenecen a la 
capacidad cognoscitiva, la facultad mental…, la relación entre las 
facultades, sus modos de maduración y las interacciones que hay entre 
ellas a través del tiempo… Una "hipótesis del innatismo" general también 
incluirá principios relacionados con la posición y el papel de la gente en el 
mundo social, la naturaleza y condiciones de trabajo, la estructura de la 
acción, la voluntad y la elección humanas y otras consideraciones 
similares". 
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2.2. Skinner eta behaviorismoa 
 
Zorionez edo zoritxarrez, gure artean Skinner ezagunagoa bihurtu da 

Chomskyk egin dizkion kritikengatik16 bere lanen benetako ezagutza eta 
zabalkundeagatik baino. 

 
Skinner-en lanak korronte behavioristaren barnean kokatu ohi dira bete-

betean, honen eredutako paratu izan ez direnean. Konduktismoaren oinarri 
metodologiko nagusienetako bat da barne-egoera edo ekintzetatik ez dela inoiz 
abiatu behar, hots, kanpotik beha eta azter daitezkeen aldagaiak baizik ez 
direla hartuko kontutan, organismoaren barne-prozesu hori ezin baita inolaz ere 
enpirikoki aztertu. Beraz, zientzilariak zinetan aztertu behar duena honako 
hauxe dateke: agiriko (edo ezkutuko) estimulu jakin baten aurrean organismoak 
nola jokatzen duen eta zein erantzun mota ematen dituen, bestela esan, 
interesatzen zaiona da organismoak zein erreakzio eta zein jokaera duen 
aztertzea, hori baita zuzenean eta egiazki neur daitekeena, eta ez 
organismoaren barneprozesuak eta egoerak. 

 
Abiapuntua hori izanik, bi ezaugarri ditu Skinner-en (1981:20) 

psikologiak: alde batetik, baldintzapen erantzuntzailea eta operatzailea 
bereizten ditu; eta bestetik, edozein organismorentzat, espeziea nolakoa baita 
ere, irakaskuntza-lege orokorrak berdinak direla proposatzen du. 

 
Lehenbiziko ezaugarriaren hariari eutsiz, Skinner-en iritziz organismoak 

bi erantzun mota desberdin ekoizten ditu: 
 
a) Estimulazio zehatz baten aurrean organismoak ematen dituen 

erantzun automatikoak edo erreflexuak (Pavlov-en txakurren jokaeran bezala). 
 
b) Itxuraz estimulaziorik gabe organismoak ematen dituen erantzunak. 

Hauei erantzun operatzaileak deitzen die. 
 
Dudarik gabe, gizakion jokaeran -eta ahozko jokaeran bereziki- askozaz 

garrantzitsuagoak eta ugariagoak dira bigarren erantzun mota hauek 
lehenengoak baino. Argi dezagun, dena den, operatzaile bat (Skinner 1981:20) 
"zuzenean koerlazionatzeko modurik ez dagoen inolako estimulaziorik gabe 
espontaneoki sortzen den erantzun mota bat" dela17. 

 
Oro har, orduan, baldintzapen operatzailearen mekanismoa era honetara 

formula daiteke: "erantzun batek erreproduzitzeko joera du baldin eta 
organismoarentzat errefortzatzaile den gertakari baten agerraldia eragiten 
badu". 

 

                                                 
16 Chomskyk Skinnerri egiten dion kritika gazteleraz Bayés et al. (1980) lanean 
dago bildua. 
17 Jokaera erreflexu eta operatzaileen azalpenerako ikus Skinner (1981:75-157; 
jokaera operatzaileari dagokionez, batez ere, 89-136) 
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Hizkuntza Skinnerrentzat beste giza-jokaera bat besterik ez da, eta beste 
jokaera bat den heinean aztertu behar da. Maila honetan egindako 
proposamena Verbal Behavior (1957) liburuan biltzen du. Hizkuntzaren eremu 
honi dagokionez, beraz, Skinnerrek beti "ahozko jokaera"-z hitz egiten du eta ez 
hizkuntzaz. Richelleren arabera (1984:32), Skinner ez da hizkuntzaren sistemaz 
hainbat arduratzen -zeregin hori hizkuntzalaritzari dagokio-; interes gehiago du 
hitz egiten duenaren pertsonaren jokaera aztertzeak. Beraz, Skinnerrek ez du 
hizkuntzaren azterketa formala bakarra egin nahi, ikuspuntu zabalagoa hartuz 
jokaera guztiari dagokion azterketa funtzionala bazik18. 

 
Bere ustez ahozko jokaeraren azterketan bi aldagai edo aro desberdin 

bereizi behar dira (Bronckart 1980:26-27): 1.- deskriptiboa: nolakoa den ahozko 
jokaera, eta 2.- azalpenezkoa, hots, ahozko jokaera azaltzeko ezinbestekoa da 
komunikazio-ingurunea aztertzea, hau da, hizketa gauzatzen den ingurunea eta 
baldintzak (egoera, entzule, e.a.-en eragina; sukjetuaren historia,…) egokiro 
kontrolatzea. 

 
Lehenengoen artean daude 'mand', tac', 'autoklitikoak', 'jokaera ekoikoak' 

eta 'jokaera testualak'. Kategoria hauek ez dute hizkuntzalaritzako kategoriekin 
zerikusirik, baina hizkuntz jokaera aztertzeko garrantzitsuak dira. 

 
Bigarren puntua dela eta, ahozko jokaera azaltzea da berau 

kontrolatzeko eta aurreikusteko bitartekoak ematea (Bronckart 1980:30-33), 
hots, esanahia eta emisio-ingurunea kontrolatzen duten aldagaiak zehaztea. 
Eta zeregin hori uste baino korapilatsuago bihur daiteke; zentzu zabal horretan 
"ahozko jokaeraren azalpenak kontuan eduki beharko du, alde batetik, 
gizataldearen barnean subjektuak izan dituen errefortzuen historia, eta beste 
aldetik, espeziearen muga genetikoak"  (Bronckart 1980:31). 

 
 
2.3.- Piageten eraikortasuna 
 
Hizkuntzaren inguruan Piagetek burututako lanetan bi une guztiz 

desberdin bereizi behar dira (Bronckart 1980:41-42): lehenengo obretan 
agertzen duen iritzia dago alde batetik, hau da, 'Le langage et la pensée chez l' 
enfant' (1923)19 lanarekin hasi eta hamar urte beranduago 'Le jugement moral 
chez l' enfant' (1932) lanarekin itxi daitekeen aroa litzateke lehenbizikoa; eta 
beste aroa, lau urte beranduago burutuko duen obrarekin hasiko litzateke 
("teoria operatzailea"-ren eraikuntzarekin) eta 30 urte beranduago La 

                                                 
18  Ikus Richellek Chomskyri egiten dion kritika zorrotza (Richelle 1981:81-95 
eta 1984:25-29). Bayés et al. (1980) artikulu bilduman aurki daitezke bai 
Richellek berak (135-156) eta bai MacCorquodalek (87-134) egiten dizkioten 
kritikak ere. 
 Argi azaltzen du Bronckartek ere: "El análisis propuesto por Skinner es 
esencialmente un análisis funcional, voluntariamente diferenciado del análisis 
formal efectuado por los lingüistas". (1980:39) 
19 Guk erabili dugun edizioa (1976)koa izan da. 
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psychologie de l' enfant (1966)20 obran laburbilduko lirateke azken urteetako 
emaitzak. Gainera garai honetakoa da hizkuntzaren lorpenari buruz egiten duen 
ekarpenik interesgarriena La formation du symbole chez l' enfant (1949)21 
liburuan. 

 
Hasierako lanak abiapuntutako hartuz, diogun Piagetek haur eskoletako 

ume talde batzuk behatu ondoren honako ondorio honetara iristen dela: 
txikienek botatzen dituzten esaldirik gehienak aurrean beste hiztunik ez 
dagoenean egiten dituztela, eta askotan ekintzari laguntzeko egiten dituzten 
ahozko bakarrizketak edo "iruzkinak" direla. Ahozko ekoizpen hauei lengoaia 
egozentrikoa  deitzen die, eta lengoaia sozializatua-ren aurkakotzat jotzen du 
(helduek erabiltzen duten lengoaia motaren aurkakotzat). Bere ustez hiru 
lengoaia egozentriko mota leudeke (Piaget, 1976: 22-29): errepikapenak 
(ekolaliak), bakarrizketak eta bakarrizketa kolektiboak. 

 
1.- Errepikapenak edo ekolaliak haurraren "lalazio" edo zizakadura 

garaiko errestoak izanen dira: haurrak hasiera batean entzuten dituen hitzak eta 
soinuak errepikatzen ditu, nahiz eta beretzat esanahi gehiegirik ez izan. Imitazio 
hau oharkabean gertatzen da, eta haurrarentzat jolasa besterik ez da: hitzak 
errepikatzea gustatzen zaio, ez helburu jakin batekin, errepikatzeagatik edo 
libertitzeagatik baizik. Garai honetako errepikapenek ez dute besteei egokitzeko 
inolako asmorik edo inori zuzentzeko premiarik. 

  
2.- Bakarrizketak: haurrak askotan bakarrik eta nahi gabe hitz egiten du 

zerbait egiten ari denean, bere mugimenduak hizkuntzarekin laguntzen dituela. 
Horrela ikusita, "hitzak ez du balio pentsamendua komunikatzeko, baizik eta 
ekintzari laguntzeko edo bere ordez emateko" (1976:25). Ondorioz, era 
honetako bakarrizketetan hitzek ez dute gizafuntziorik. 

 
3.- Bakarrizketa kolektiboak: haur hizkuntzaren kategoria egozentrikoen 

artean sozialena da hau. Besteen aurrean burututako bakarrizketak dira, baina 
ez dira inorengana zuzentzen: haurrak beretzat hitz egiten du besteen aurrean. 
Badirudi efektu errefortzatzailea baizik ez duela, zeren "haurrak ozenki 
pentsatzen du egiten ari den ekintza" (1976:29) beste inori kasurik egin gabe. 

 
Hiru lengoaia egozentriko mota hauen ondoan lengoaia sozializatua 

dago22. Helduek erabiltzen dute lengoaia mota hau, eta batez ere, ingurua 
kontutan harturik, hiztun batek besteari nolabaiteko informazio zehatza 
pasatzean oinarritzen da, hots, zinetako komunikazioan. Eta, jakina, haurra hazi 
ahala lengoaia egozentrikoaren erabilera urritzen joanen da eta lengoaia 
sozializatua gehiago erabiltzen. 
 

                                                 
20 Lan hau Inhelderrekin batera argitaratu zuen Piagetek, eta guk gaztelerazko 
(1984)ko itzulpena erabili dugu. 
21 Gu Piaget (1979) edizioaz baliatu gara. 
22 Vygotskyk (1981a) alderantzizkoa proposatuko du; hasiera batean hizkuntza 
zerbait soziala dela eta gero, barneratu ondoren, indibidualizatu egiten dela dio. 
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Piageten lanen bigarren aroaren azterketari ekin baino lehen 
beharrezkoa iruditzen zaigu bere 'ezagutzaren teoria'-ren oinarri 
epistemologikoak gaingiroki gutxienez azaltzea. 

 
Suitzarrak defendatzen duen teoria lege biologiko batean oinarritzen da: 

organismoak, hau edozein edo edonolakoa baita ere, egitura moldatzaile 
batzuk ditu; egitura hauek osatzen duten sistema arrunt aktiboa da 
erantzunetan eta berrantolaketan kanpoko estimuluen aurrean. Beraz, sistema 
honek bi joera nagusi ditu: 

 
- Irauteko joera. Organismoak bizirik irauteko barneratu egin behar ditu 

kanpoko objetuak edota egoera berriak berak bere baitan dituen eskemetara, 
asimilazio23 prozesu baten bidez. 

 
- kanpotik datozkiokeen estimulazioak moldatzeko24 joera. Modu 

horretara, organismoak dituen eskemak alda ditzake bere gaitasunak objektu 
edo egoera berri baten aurrean hobetzeko. 

 
Bi joera hauen artean, hots, asimilazioaren eta moldaketaren artean 

sortzen den lehenetariko erlazioa oreka bilatzearena da, eta oreka hori 
autoerregulazioaren25 bidez lortzen du organismoak. Hortaz, alde batetik, 
organismoa behartua dago halako oreka-egoera bat sortzera kanpoko 
inguruneak eragiten dizkion estimulazio perturbatzaileei aurre egiteko, 
subjektuaren eta ingurunearen arteko elkarrekintza hau beti izanen baita. Eta 
beste aldetik, organismoaren ekintza dugu: dituen eskemen jokaeraren eta 
ingurunearekin duen harremanaren ondorioz ekintza sortzen da, eta ekintza 
horren bidez eraikiko da ezagutza. Horra hor, bada, Piageten teoriaren bi 
giltzarri: elkarrekintza eta eraikortasuna26. 

 

                                                 
23 Lehenengo aroaz (senti-mugitzezkoaz) ari dela honela definitzen du Piagetek (1979:373): "Llamamos 
asimilación a esta modificación objetiva de los movimientos y posiciones externos por los movimientos 
propios así como la modificación subjetiva que resulta del hecho de que la percepción o la comprensión 
de esos movimientos y posiciones externos es necesariamente relativa al "punto de vista" propio." Bestela 
esan, subjektuaren baitan lehenagotik dagoen eskemetara kanpotik datorkion zerbait barneratzea litzateke 
asimilazioa. 
 
24 Lan berean horrela jarraitzen du (1979:374): "Por ej. si el objeto que se va a 
tomar está más o menos alejado, hay percepción de esa profundidad y 
desplazamiento correlativo de la mano y si se mueve, el ojo y la mano siguen 
estos movimientos. Llamamos acomodación a esta modificación de los 
movimientos y del punto de vista propios por los movimientos y posiciones 
exteriores." Beste hitzetan esateko, jadanik dagoen jokaera bat (zerbait 
hartzekoa, kasu honetan) aldatu egiten da objetu berri bat edo egoera bat 
hobeki menperatzeko (gure kasuan, hartzeko jokaera jada haurraren 
eskemetan dagoenez, urrutixeago dagoen objetu hori hartzeko eskua luzatzea 
izanen litzateke. 
25 Autoerregulazioaren aldagai hau bizitzako ezaugarririk orokorrenetakoa da, 
izaki bizidunen mekanismorik unibertsalenetakoa, eta horren bidez orekatzen 
du organismoak aktiboki kanpotik datozkion aldaketak. 
26 Salaburuk (1985:20) eraikortasun eta eraikuntzalari dermioak erabiltzen ditu. 
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Eta Piageten ikerketen bigarren aroari helduz, esan behar dugu 
hizkuntzaren gainean buruturiko lan nagusia La formación del símbolo en el 
niño (1979) dela. Autore ginebrarrak liburu honetan senti-mugitzezko 
jokaeretatik errepresentazioranzko edo pentsamendu operatzaileranzko pausoa 
aztertzen du xeheki. 

 
Azpimarratu behar dugu hizkuntzaren garapena Piagetek bereizten 

dituen bi heltze-aro nagusiren tartean kokatzen dela: senti-mugitzezko (0-2 
urte) aroaren artean eta aurreragiketen (2-7 urte) aroaren artean. Beraz, 
bataren eta bestearen ezaugarriak aintzat hartu behar dira nahitaez. 

 
Piagetentzat bigarren aro hau irudikapenaren agerrerarekin batera 

hasten da, eta irudikapen horri "zentzu-mugitzezko datuak une jakin batean 
pertzibitu gabe berregiteko asimilatuak direnean" ematen zaio hasiera 
(1979:377). Hortaz, senti-mugitzezko aroaren amaieran (urte t' erdi, bi urte 
inguruan) garrantzi handiko eta ondorengo ikaskuntza guztiak markatuko dituen 
funtzio bat agertzen da: funtzio sinbolikoa edo semiotikoa. Funtzio honen 
zeregina hauxe dela esan daiteke: "zerbait irudikatzea irudikapen horretarako 
bakarrerako balio duen "adierazle"27 desberdindu baten bidez" (1984:59). 
Irudikapena posible egiten duten tresnen artean bost aipa daitezke: imitazio 
diferitua, joko sinbolikoa, marrazkia, irudi mentala eta hizkuntza. 

 
Hala ere, gure ustez azalpenik interesgarrienetako bat, imitazio zuzenetik 

hizkuntz zeinura nola pasatzen den deskribatzean datza (Piaget 1984:59-95). 
Hasteko esan behar da imitazioak arrunt paper garrantzitsua jokatzen duela 
prozesu honetan, zeren imitazioa baita irudikapenaren sorburua. Senti-
mugitzezko aro guztian zehar haurrak nahiko gaitasun lortu du zuzeneko 
imitazioak orokortzeko eta imitazio diferiturako pausoa emateko, hau da, 
imitazio zuzenaren bidez haurra 'adierazlea' eraikitzen joan da (pertzibitzen 
duena errepikatzen du). Baina errepikapen hori orokortzen denean, haurra une 
batera iristen da non, eredurik aurrean ez duela, orokortutako imitazio jakin bat 
berregitera iristen baita. Orduan iritsi da imitazio diferitua egitera. Edo beste 
modura esateko, 'adierazle' bat eraiki du bere aurrean orain eta hemen-ean ez 
dagoena irudikatzeko, hots, 'adierazia' errepresentatzeko28. Lehenengo 
sinboloak dirateke. 

 
Sinboloek, mentalki edo ekintza baten bidez, aurrean ez dauden 

objektuak, ekintzak, e.a. ikustarazten dituzte. Sinboloen ezaugarrietako bat da 
adierazle 'motibatuak' direla, objektuekin duten antzekotasun-erlazioan 
oinarritzen dira eta. Sinboloen adibide desberdinak ondoko hauek izan 
daitezke: imitazio diferitua, irudi mentala, joko sinbolikoa eta irudi grafikoa. 
Sinboloak, motibatuak direnez, gizabanakoak berak sor ditzake (eta haurraren 
hasierako joko sinbolikoak oso adierazgarriak dira alde honetatik). 

 

                                                 
27 Piagetek erabiltzen dituen 'adierazle' eta 'adierazi' kontzeptuak, 
hizkuntzalaritzan baino askoz zentzu zabalagoan hartu behar dira, jakina. 
28 Maila psikologikoan adierazle eta adieraziaren arteko bereizketa hau posible 
da moldaketa eta asimilazioaren arteko desberdintasunari esker (Piaget 
1979:389). 
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Beste maila batean daude hizkuntz zeinuak. Hauek ere sinboloak dira, 
baina, alde batetik, ez dira motibatuak (adierazlearen eta adieraziaren arteko 
erlazioa arbitrarioa eta konbentzionala da), eta beste aldetik, ez dira 
indibidualak, kolektiboak baizik. Orduan, haurrak imitazioaren bidez jasotzen 
ditu konbentzionalak eta kolektiboak diren zeinuak, baina berak sortu beharrean 
(sinboloak bezala) kanpoko eredutik jasotzen ditu bere barneko eskemetara 
moldatzeko. 

 
Hitz gutxitan azal dezagun. Imitazio diferituaren bidez haurrak lehendik 

bizitutakoa erreproduzitzen du. Horrek suposatzen du irudi mentala edo 
barneratutako imitazio motaren bat behar dela, hots, beharrezkoa dela 
sinboloren bat (barne-errepresentaziorako pausoa). Baina hizkuntz zeinuekin 
gertatzen dena da, haurrak berak eraikitako imitazioa eta irudia (sinboloa) izan 
beharrean kanpotik eskaintzen zaizkiola ereduak. 

 
Senti-mugitzezko jokaerak eta errepresentaziozkoak elkarrekin erkatuz 

gero, ikus dezakegu lehenbizikoek orain eta hemen-ari lotutako ekintzekin 
harreman estua duten bitartean, edo bestela esan, espazioan eta denboran 
mugatuak dauden bitartean, errepresentazioak hurbiltasun eta oraingotasun 
horretatik aldentzen uzten diola pentsamenduari. 

 
Irudikapenari dagokion bezainbatean, eskema modura eman nahi 

izatekotan honelatsu aurkeztuko genuke: 
 

 

 GOIMAILAKO GAITASUN KOGNITIBOA 

Errepresentazio 
       sistema

Imitazio 
diferitua

  Joko 
sinbolikoa

 Hizkuntza

Funtzio semiotikoa (sinbolikoa)

  Irudi 
mentala

 
 
 
Eskema hau dela eta, kontuan izan behar da Piagetek ez zuela inoiz 

'Goimailako gaitasun kognitiboa'-z hitz egin. Izen hau Bronckartek (1980:50) 
erabiltzen du, baina interesgarria iruditu zaigu dermio hau eskeman sartzea, 
zeren Piagetentzat gizakiaren ezaugarri nabarmenenetarikoa ez da hizkuntza, 
baizik eta haratago doan eta orokorragoa den 'gaitasun kognitibo' hori. 
Gaitasun horrek eramanen gintuzke pentsamendu kontzeptualera eta 
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errepresentazio sistemara, eta azken honek forma desberdinak hartuko lituzke, 
nahiz eta garrantzizkoena, bere konplexutasun eta zabalerarengatik, hizkuntza 
den. 

 
Bukatzeko, diogun Piagetentzat ez dela halako jauzi zakarrik gertatzen 

aro batetik bestera, baizik eta garapen guztiek continuum bat dutela (continuum 
horretako jauzirik esanguratsuenei 'aroak' deitzen dielarik), eta hizkuntzak ere 
garapen eskema nagusiari darraiola, hau da, haurrak kanpotik hartzen duena 
bere eskemetara eta egituretara egokitu behar du poliki-poliki. Ikuspuntu hau, 
eskuartean darabilgun gaia aztertzeko, arrunt interesgarria da, haurrak 
hizkuntzaren sistema nola eraikitzen duen argitzen lagun baitiezaguke. 

 
 
2.4. Vygotsky eta Garapen Hurbileko Eremua 
 
Vygotskyk, Piagetek proposatutako hizkuntza egozentrikoa eta 

sozializatua dela eta, (1981a) lanean kontrako hurrenkera aurkezten du. 
Errusiarraren ustez, lehenbizi hizkuntzak zeregin soziala du, eta gero 
barneratuz doan heinean egozentrikoago bihurtzen da. Baina desberdintasun 
hau baino interesgarriagoa da guretzat jabekuntzaren arloan egiten duen 
ekarpen garrantzitsu bat: Garapen Hurbileko Eremua (GHE) delako kontzeptua. 

 
Vygotskyren arabera, haurraren garapen prozesua posible da helduak 

prozesu hori nolabait gidatzen duelako. Helduak haurrari erakusterakoan ez du 
nolanahi egiten, baizik eta irakaskuntza hori haurrak duen maila kognitibora 
egokitzen du. Haurra mailaz igo ahalean helduak goitu egiten du berea, beti 
haurrarena baino goraxeagoko maila bateko mugan ibiliz; honexek bultzatzen 
du, besteak beste, haurraren garapena. 

 
Baina aurrera joan baino lehen, zertzelada batean, GHE-aren definizioa 

emanen dugu Vygotskyren (1981a:86) hitzetan: 
 

"La Zona de Desarrollo Próximo es la diferencia entre el nivel de desarrollo real 
actual y el nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la resolución de 
problemas con la guía o colaboración de adultos o compañeros más capaces". 
 
Definizioari so eginez gero, ohar gaitezke 'tarte' bat badagoela garapen 

errealaren artean eta garapen potentzialaren artean, hau da, subjektuak une 
batean duen mailaren eta ahal dezakeen mailaren artean dagoen eremu horri 
deitzen zaiola GHE-a. Hortaz, alde batetik subjektuaren ahalmenetan 
oinarritzen da definizioa (Alvarez/Del Río 1993:114), eta beste aldetik, ahalmen 
horien garapena inguruko pertsonen menpe dagoela ikus daiteke. 

 
Era honetan irudikatuko genuke nolabait: 
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Garapena posible da baldin eta helduaren maila Garapen Hurbileko 

Eremu horretan kokatzen bada. Irakaskuntza eragingarria izateko haurrak duen 
baino goitixeagoko mailan kokatu behar da -baxuagoan egonez gero ez 
litzateke aurrerapenik gertatuko-, baina aldi berean haurraren garapen-une 
horretako gaitasun kognitibotik hurbil, bere ahalmenen barnean, egon behar du 
-eremu horretatik at ibiliz gero irakaskuntzak ez luke haurrarengan inolako 
eraginik izanen, 'ulertzera' ailegatuko ez zatekeelako-. 

 
Beraz, bai haurraren hizkuntz garapenean eta bai eskola-mailan ere, 

helduen irakaskuntza arrunt onuragarria suerta daiteke (beti ere, eremu horren 
barnean kokatuz), garapenaren aurretik doalako eta hurbileko eremu horretan 
piztear dauden prozesuak edo funtzioak bultzaraz ditzakeelako. Horrexegatik 
beragatik da hain garrantzitsua irakaskuntzak garapenean jokatzen duen 
papera. 

 
Alvarez/Del Río (1993:93-119) autoreen iritziz, Vygotskyk defendatzen 

duen hipotesi hau Piagetek defendatzen duenaren erabat kontrakoa da, zeren 
honen arabera garapena lehenagotik gertatzen da irakaskuntza baino, hau da, 
irakaskuntza eragingarria izateko subjektuaren maila kognitiboak 'prest' egon 
behar du irakaskuntza hori jaso eta barneratzeko. Vygotskyrentzat, berriz, 
kanpotik emaniko irakaskuntzak laguntzen eta bultzatzen du garapena. 

 
Vygotskyren teoria honek eragina izugarria izan du helduaren eta 

haurraren arteko elkarrekintzaren eta hizkuntzaren nolakotasunaren gaineko 
ikerketak burutzeko garaian, esaterako, haur hizkeraren inguruko azterketa 
ugari isuri teoriko honetan murgildu direla esan daiteke (Snow & Ferguson 
1977; Zubiri 1995; e.a.). Bestalde, teoria honen ondorioak irakaskuntza 
orokorrean islatu badira ere, eragin berezia izan du batez ere bigarren 
hizkuntzaren irakaskuntzan. 
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2.5. Bruner eta formatoak 
 
Brunerrek (1986) haurrarengan komunikaziotik hizkuntzarako pausoa 

nola suertatzen den azaldu nahi du, hau da, komunikaziozko saio guztiak 
pixkanaka-pixkanaka, helduaren eta haurraren arteko negoziazioaren bidez, 
nola bihurtzen diren hizkuntz forma. Baina bien artean gertatzen den negoziazio 
hori ez da linguistikoa soilik, hizkuntzaz haratago doazen prozedurak ere 
erabiltzen baitira; orduan, forma linguistikoez gain forma kulturalak ere sartzen 
dira helduaren eta haurraren arteko harreman horretan. 

 
Brunerren ustez kulturaren bidea eta hizkuntzarena elkarren menpekoak 

dira, bi gauzak oso loturik jasotzen ditu haurrak, zeren "gizakiaren ekintza 
biologikoa da jatorriz, baina kulturala adierazteko erabiltzen dituen 
bitartekoetan" (1986:24). Eta bitarteko horiek erabiltzerakoan hizkuntza eta 
berarekin loturiko beste hainbat gauza 'erakusten' zaizkio haurrari. 

 
Umearekin burutzen diren ia ekintza guztiak inguru familiar jakin eta 

mugatuetara murrizten dira, eta uste den baino ordena eta sistematasun 
handiagoa dute, zeren kontutan hartu behar da haurrek oso gauza gutxi eginez 
igarotzen dutela denbora gehiena. Eta egiten diren ekintza horietan, 
sistematikoak izateaz landara, oso 'arau' zehatzak eta zorrotzak -askotan 
iruditzen zaizkigun baino abstraktuagoak- betetzen dira. 

 
Inork uste izan du haurrak jasotzen duen mundu pertzeptiboa guztiz 

kaotikoa eta konplexua dela (mentalistek mahai gainean paratzen dituzten 
argudioetako bat izan da), baina irudi duen baino ordenatuagoa eta 
antolatuagoa dagoela esan behar da; gainera hasierako harreman horietan 
aurrerago erabilgarriak izanen diren arau abstraktu anitz erabiltzen dira. 

 
Ez da hizkuntza arau abstraktu horiek erabiltzen den lehenengo tresna. 

Ez ditu hizkuntzan bakarrik egiten haurrak honako bereizketa hauek: 
berezia/ez-berezia, estatuak/prozesuak, ekintza kausalak/ez-kausalak, ekintza 
puntukariak/errepikapenezkoak,… Bereizketa hauek oso abstraktuak dira eta 
hizkuntza ikasten hasten denean izugarrizko abiadan atzemanen ditu haurrak, 
baina hori gertatzen da lehendik ere bazuelako nolabaiteko arau horien berri. 
Era honetan "hizkuntzak balioko du haurrak munduari buruz lehendik ezagunak 
dituen desberdintasunak zehazteko, zabaltzeko eta hedatzeko. Baina 
desberdintasun hauek hortxe daude haurraren ezagutzan, hizkuntzarik gabe 
ere" (Bruner 1986:31). 

 
Adibide sinple bat paratzeko, heldua eta haurra kukuka (haur txikiekin 

egiten den gordekaren moduko jolasa) dabiltzanean, heldua gauza asko 
irakasten ari zaio haurrari nahi gabe ere, eta alderantziz, haurra 'arau' asko ari 
da jasotzen eta ikasten. Alde batetik, beranduago elkarrizketetan erabiliko diren 
arauak barneratzen ari da, hots, partaide bakoitzari txanda noiz eta zeren 
ondoren tokatzen zaion errespetatu behar dute; hori da jokoaren arauetako bat. 
Giroa aldez aurretik prestatu ondoren helduak bere burua nolabait ezkutatu arte 
ezin du 'kuku' esan, eta heldua gerizatu ostean haurrak berriz agertu arte 
itxarongo du. Beste aldetik, haurra hitz egiten hasi baino lehen 'sakoneko' eta 
'azaleko' egituraren kontzeptuak barneratzen ari da joko honetan; sakoneko 
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egitura -araua- bera da; heldua nolabait ezkutatzea eta gero agertzea, baina 
azaleko egitura -araua gauzatzeko moduak- desberdinak dira: heldua ezkuta 
daiteke zapi batekin, mahaiaren azpian, atearen atzean, horma bat tartean 
duela,… baina hala ere jokoa ez da aldatzen. 

 
Ustez arrunt sinplea den joko batean haurra kontzeptu abstraktu ugari 

ikasten ari da. Hasiera batean hizkuntzarekin zuzenean zerikusi handirik ez 
duten ikaskuntzak dira, baina oso baliagarriak izanen dira hau agertzen 
denerako. 

 
Haurraren hizkuntzaren jabekuntza dela eta, Brunerren ustez Chomskyk 

proposatzen duen Hizkuntzaren Jabekuntz Mekanismoa (HJM) delakoaz gain 
beste sistema bat ere beharrezkoa dugu hizkuntza eta gizakion ezaugarri diren 
beste hainbat gauza ikasteko: Hizkuntz Jabekuntzaren Laguntza Sistema 
(HJLS). Sistema hau ez da linguistikoa soilik; sistema honen zati bat 
linguistikoa da, agian zatirik garrantzitsuena izanen da, hizkuntzaren bitartez 
trasmititzen baita, baina badu linguistikoa ez den beste alderdi bat, zeinen 
bitartez gizarte horretako balore kulturalak erakutsi eta transmititzen baitzaizkio 
haurrari. 

 
Laguntza sistemak duen tresnarik baliagarrienak formatoak dira. 

Brunerrek (1986:119) honela definitzen ditu29: 
 

"El formato es una pauta de interacción estandarizada e inicialmente micro-
cósmica, entre un adulto y un infante, que contiene roles demarcados que finalmente 
se convierten en reversibles…, se convierten en rutinas familiares en la interacción del 
niño con el mundo social,…. Tienen una cualidad semejantes a los scripts que incluye 
no sólo la acción, sino un lugar para la comunicación que constituye, dirige y completa 
esa acción". 
 
Hortaz, formatoak helduaren eta haurraren artean suertatzen diren 

egoera arautu eta hitzartuak dira, inguru ezagunetan gertatzen diren eta izaera 
errepikakorra duten intentzionalitatez beteriko transakzioak dira. Normalean, 
ingurune naturalak erregulartasun handiarekin eta guztiz era 
konbentzionalizatuan agertzen dira formatoetan; esaterako, hasiera batean 
haurraren oinarrizko ekintzak (esnatzea, elikatzea, bainatzea, e.a.) praktikaren 
eta erritualizazioaren bidez egoera egonkor eta intentzionalitatez beteriko hartu-
eman bihurtzen dira. 

 
Denborarekin eta pittinka-pittinka hartuko duten sistematizazio 

handiagoarekin formatoak konplexuagoak eginen dira, giza-elkarrekintzaren eta 
komunikazioaren maila areagotuz (haurraren hasierako ekintzekin osatzen 
diren formatoen eta arestian aipatu dugun kukuaren jokoaren formatoaren 
artean desberdintasun nabariak aurki daitezke). 

 
Formatoak hitz egiten ikasten hasi baino lehen agertzen direnez gero, 

oso eginkizun garrantzitsua betetzen dute komunikaziotik hizkuntzara 
igarotzeko garaian, hemen -hizkuntzan- beharrezko diren kontzeptu eta arau 
asko barneratuko baititu haurrak orduko. Ikuspuntu teoriko hau hartzen dute, 

                                                 
29 Definizioaren eta formatoen inguruko informazio zehatzagorako ikus Bruner (1984:179) 
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neurri batean, Siguánek eta "Bartzelonako eskolak" komunikaziotik hitzerako 
pauso hau nola gertatzen den aztertzen dutenean. 
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  3.- HIPOTESIAK 
 
 
Guk hipotesitako hartzen ditugun lan-tresna hauek hainbat eta hainbat 

ikerketaren ondorio dira, eta esku artean darabiltzagun hauek guk aztertutako bi 
haurrengan nola gauzatzen diren deskribatzera mugatu nahi dugu. Beraz, 
frogatu nahi ditugun hipotesiak ez dira guztiz egiaztatu beharrekoak, lehendik 
ere ongixko frogatuak baitaude han-hemenka. Hartu dugun abiapuntua guztiz 
bestelakoa da, bai eta helburua bera ere. Besterentzat proposatu izan diren 
hipotesiak (eta ondorioak) gure deskribaketan nola zehazten diren azaldu nahi 
dugu guk. 

 
Hori dela eta, hipotesien arlo honetan bi maila desberdin bereizi ditugu. 

Alde batetik, ikaskuntzari buruz azaldutako teoria guzti horietatik sor daitezkeen 
hipotesi orokorrak biltzen ditugu, eta beste aldetik, kasuen eta izen sintagmaren 
jabekuntzaren deskribapena burutu nahi dugunez, egitura gramatikalen 
ikaskuntzarako proposatu den arokako hipotesia azaltzen dugu zehazkiago, 
nahiz eta hau ere hipotesi orokortzat har daitekeen. 

 
Hizkuntzaren jabekuntzak, hein batean bederen, beste giza jokaerak 

bezalako bilakabidea jarraitzen duela onartzen dugunez, ikaskuntza 
linguistikoaren zati bat (izen sintagmaren determinazioari eta kasuei dagokiena) 
nola gertatzen den deskribatu nahi dugu ahal dugun zehaztasun guztiarekin. 
Halarik ere, horrek ez du esan nahi beste faktoreen garrantzia baztertzen 
dugunik. Faktore hauek dira hipotesi orokorren artean sartu ditugunak, hots, 
haurrak berez dituen ahalmen biologikoari dagozkionak daudeke alde batetik, 
eta hainbat irakaskuntza mota burutzeko kanpotik datorkion laguntzaren 
nolakotasunari dagozkionak daudeke beste aldetik. 

 
Hortaz, ikusi ditugun teoriek honako hiru hipotesi orokor hauek botatzeko 

bide ematen digute: 1.- hizkuntzaz jabetzeko aro kritiko bat dago 
ontogenesiaren aldetik (ikuspuntu biologikoa), 2.- hizkuntzaz jabetzeko 
beharrezkoa da helduen laguntza eta gidaritza (elkarrekintzan oinarritutako 
ikuspuntuak), eta 3.- hizkuntza ez da bapatean ikasten, alderantziz baizik, 
pausoka burutzen den ikaskuntza da (ikuspuntu arras desberdina izan arren 
hemen kokatuko genituzke korronte kognitibista eta behaviorista). Eta, esan 
bezala, ikaskuntza linguistikoa gerta dadin denak beharrezkoak baldin badira 
ere, ikusmira eta eginahal guztiak hirugarrenean paratuko ditugu guk. 

 
3.1. Hizkuntzaren aro kritikoaren agerrera 
 
Hasteko, aitzineko atalean ikusi dugun bezala, ikuspuntu biologistaren 

arabera heldutasun faktoreak beharrezkoak dira gizakiaren hainbat bilakaera 
azaltzeko. Jokaera hauetako batzuen agerrera ikusi ahal izateko, hizkuntzarena 
esaterako, beharrezkoa izanen da garunaren ontze-prozesu bat gertatzea. Eta 
prozesu hori, banakoen gora-beherak alde batera utziz, garai bertsuetan eta 
forma bertsuetan agertzen da gizabanako guztiengan. 
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Bigarrenik, heldutasun puntu horretara iristen denean organismoak une 

horretan dagokion tresneria paratzen du abian funtzio hori egoki gara dadin. 
Garatzen diren funtzioen garrantzia oso esanahitsua denean aro kritiko bat dela 
esaten da. Honen harian, garapen orokorrean hizkuntzaren agerrerak jauzi 
kualitatiboa suposatuko duenez, aro kritikotako hartuko da. 

 
Hirugarrenik, badakigu hizkuntzaren jabekuntzarako -nahiz beste funtzio 

kognitiboen hainbat garapenetarako- ontze-garaia edo aro kritikoa haurtzaroan 
kokatzen dela, bestela, patologiazko kasuak erakusten dutenez, ez dagoela 
atzera bere forma normalean berreskuratzerik. 

 
Eta bukatzeko, diogun garunaren ontze-maila egokiaz gain, inguruak 

haurrari ematen dion laguntzari esker30, une batetik bestera bere gisa, 
espontaneoki, hasiko dela hitz egiten. 

 
Hortaz, besteen artean gure eginkizunetako bat hizkuntzaren aro 

kritikoaren agerpena noiz gertatzen den zehaztea izanen da. 
 
 
3.2. Hizkuntz Jabekuntzaren Laguntza Sistemaren   

 beharra (ikuspuntu linguistikoa) 
 
Brunerren kontzeptu hau hartu dugu abiapuntutzat garapenerako 

beharrezko tresna dela iruditzen zaigulako. Jakina, autore honek dioenez 
laguntza sistema hau osagai linguistikoaz gain beste hainbatez osatua dago. 
Baina guri oraingoz interesatzen zaiguna laguntza sistema honen ikuspuntu 
linguistikoa besterik ez denez gero, beronetan oinarrituko gara hipotesia 
aurkezteko. 

 
 
Bi hitzetan esanez, helduak haurrari eskaintzen dion laguntza linguistikoa 

haurrak une bakoitzean bere garapen linguistikorako behar duen mailakoa da, 
hau da, helduak haurrak duen baino altuxeagoko maila erabiltzen du aldioro, 
eta era berean haurraren Garapen Hurbileko Eremu horretan kokatu ohi du 
umearen ikaskuntza bultzatzeko. 

 
 
3.3.- Hizkuntzaren arokako ikaskuntza 
 
Haurrak kanpotik ailegatzen zaizkion datuak bere eskemetara moldatzen 

ditu pittinka-pittinka barneratzeko. Barneeskemetara asimilatze hori ez da une 
batetik bestera gertatzen, prozesu bat -batzuetan luze xamarra- baita. 
Hizkuntzarekin ere, beste hainbat jokaerarekin bezalaxe, antzeko prozesua 
jarraitzen du umeak. Ikaskuntza prozesu hori aroka zati daiteke. 

 
Egitura gramatikalen inguruko ezagutzaren jabekuntzan lau aro 

desberdin bereiz ditzakegu. Hasteko, bereizketa orokor eta nagusiena 

                                                 
30 Ikus oinarri biologikoetan aipatu dugun bosgarren ezaugarria. 
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lehenbiziko aro aurregramatikalaren eta beste hiru aro gramatikalen artean egin 
daiteke, era honetara irudika daitekeela: 

 
 a) aro aurregramatikala: 
 
  - 1. aroa 
 
 b) aro gramatikala: 
 
  - 2. aroa 
  - 3. aroa 
  - 4. aroa 
 
Aro aurregramatikalaren ezaugarririk orokorrena morfologiaren aztarnarik 

ez agertzea da31, edo bestela esan, 'funtzio' hitzen berri ez izatea da, 'funtzio' 
dermioa zentzu zabalean hartuz, alegia, esanahi urriko elementu izanik egite 
sintaktikoa duten unitate bezala ulertuz. Haurraren garai honetako hizkeran, 
hortaz, ez da deklinabide kasurik ez aditz morfologiarik ez sintaxiko beste 
baliapiderik aurkituko. 

 
Aro gramatikala, aldiz, arau gramatikalak erabiltzen direlako bereizten da, 

hots, azterketa linguistiko-gramatikala egin daitekeelako. Haurrak bigarren 
arotik aurrera funtzio hitzak erabiltzen hasi ohi da: deklinabide kasuak, 
posposizioak, juntagailuak, lokailuak, aditzaren aspektua, aldia, pertsona, e.a. 

 
Jabekuntzaren aro aurregramatikaletik aro gramatikalera igarotzeko 

prozesuari gramatikalizazioa deitu ohi zaio (López-Ornat, 1994:114), esan nahi 
baita, aro batean edo bestean gauden jakiteko (aro aurregramatikalaz eta aro 
gramatikalaz ari gara) morfosintaxizko arauak erabiltzen diren edo ez behatu 
behar da. Adibidez, haurra hizketan hasi berria denean "kotxea hau" edo "hau 
kotxea" bezalako esaldiak emanen ditu; aro aurregramatikaleko esaldi mota 
hauetan ezin daiteke azterketa morfologikorik egin, multzo artikulatorio nahiko 
finkoak baitira. Baina beranduago, aro gramatikalean, "kotxe hau" esaten 
duenean, gramatikalizazio prozesu garrantzitsu bat gertatu da, non arauak 
aplikatuz determinatzailearen aldaera linguistiko desberdinak (hau/hori/ hura) 
erabil ditzakeen elkarri kontrajarriz. 

 
Lehen ekoizpenak aurregramatikalak direla esan ohi da, eta bigarrenak, 

aldiz, gramatikalak, nahiz eta esaldi ez-oso bezala agertu. Erizpide bereizleak 
ez du nahitanahiez azaleko itxura izan behar (berdinak edo antzetsukoak diren 
hainbat ekoizpen aurki daitezke); taxuz kokatzeko beharrezkoa da forma isolatu 
bat edo batzuk hartu beharrean garai horretako beste gramatika konbinaketak 
aztertzea eta elkarrekin erkatzea. 

 
López-Ornatekin (1994:113-114) batera, gramatika egitura baten 

jabekuntza prozesuan "aroa" deitzen baldin badiogu ekoizpen linguistiko baten 
sakonean dagoen antolaketaren izaerari, esan dezakegu, edozein egitura 
                                                 
31 Aro honetako ezaugarrien xehetasun gehiagorako ikus, esaterako, Brown (1973:74-132), 
Radford (1988:11-28), López-Ornat (1992:50-51); gurean, Radfordi jarraikiz, Barreña (1993:19-
20). 
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gramatikal zehatz dela eta, jabekuntza prozesua lau arotatik igarotzen dela. Aro 
hauek definitzeko eta bereizteko bi tasun nagusi hartu behar dira aintzat, alde 
batetik, haurrak ikasi behar duen unitate gramatikala zehaztea litzateke, eta 
beste aldetik, unitate gramatikal horrek sor diezazkiokeen arazoak nola 
gainditzen dituen behatzea legoke. Aroak, hortaz, ezagutza gramatikalen 
errepresentazioen berrantolaketak dira, eskatu ere, aro bakoitzak bere 
berrantolaketa berezia eskatzen baitu. 

 
Haurra hasieran aipatu ditugun lau aro desberdin horietatik igarotzen da 

gramatika egitura berri bakoitza ikasi behar duen aldiro. Agirian dagoenez, 
haurrak ez ditu gramatika egitura guztiak garai berean ikasten, lehenbizi egitura 
baten edo multzo baten barneraketa prozesua hasten da, gero beste batena 
edo beste batzuena,… helduen mailara iritsi arte. Esaterako, egitura jakin bat 
egon daiteke 4. aroan, edo hobeki esan, haurrak 4. aroko ezaugarrien arabera 
ekoiz dezake egitura hori, baina beste desberdin bat egon daiteke 1.ari 
dagozkion prozedurekin emana. Horrek esan nahi du gramatika egitura 
bakoitzaren segizioa egin behar dela agertzen den unetik haurrak 4. aroko 
ezaugarriekin tratatzen duen arte, hau da, behatu behar da egitura berria nola 
prozesatzen duen edota zein modutara barneratzen edo egokitzen duen 
elementu hori lehendik dituen egituretara. 

 
Bestalde, kontuan izan behar da egitura bakoitza ez dela isolaturik eta 

bakarrik garatzen, beste hainbat gramatika unitaterekin erlazionatzen dela 
baizik, batzuetan harreman zuzenean eta besteetan zeharka dauden 
elementuekin, sare konplexu bezain korapilatsua osatuz. Hizkuntzaren 
garapena azaltzeko giltzarrietako bat sare horren izaera, prozesua, lotura eta 
nolakotasuna argitzea izanen litzateke. 

 
Azken helburua aipatutakoa bada ere, gu oraingoz hasierako pausoan 

geldituko gara eta gramatika egitura bakoitzaren -eta segidan azalduko ditugun- 
lau aroak deskribatzen saiatuko. Ez da ahantzi behar egitura bakoitzaren 
segimendua egin eta aroak bereizten ditugunean egitura zehatz horri dagokion 
barneratze mailaz ari garela eta ez hizkuntz sistema orokorraren lorpen mailaz. 

 
López-Ornati (1994:114-118) jarraituz, aipatu lau aroen ezaugarriak 

azalduko ditugu ondoren hurrenez hurren. 
 
 
3.3.1. Lehenbiziko aroa: Unitate Ez Aztertuak32 
 
Edozein egitura gramatikalen jabekuntz prozesuan lehenbiziko aroa dela 

esanen dugu baldin eta ahozko ekoizpenak batez ere analogiaren bidez edota 
behar pragmatikoen bidez sortzen badira. Aro honetan informazio 
linguistikoaren barne antolaketa guztiz pragmatikoa da, eta ez morfosintaktikoa. 

 
Azterketa longitudinalek frogatzen dute U.E.A. hauek imitazio egoeretan 

(jokaeretan) agertzen direla batik bat, eta beren erabilera askotan anbiguoak 
                                                 
32 Berez, López-Ornatek 'amalgamak' edo Unitate Ez Aztertuak (UEA) deitzen die aro 
honetako elementuei. Haurrak morfosintaktikoki aztertzen ez dituelako seguruenik. Ikus baita 
ere Idiazabal (1991b:1293), Ezeizabarrena (1996:17), e.a. 
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eta komunikazio-kalitate txarrekoak direla. Gainera, haurrak ekoizten dituen 
hitzak egonkor samarrak izan arren eta heldua haurrak esaten duena 
'interpretatzeko' eta 'ulertzeko' gai izan arren, ez dira forma bakarrekoak, ez 
dute helduaren hizkuntzan duten finkotasun eta zehaztasun nabaria. Haurrak 
burutzen dituen ekoizpenak -askotan aldaera desberdinekin- helduaren eredura 
hurbiltzen dira, baina ez txoil; eta helduarenen antza duten heinean ematen die 
esanahia honek. Horrela, haurra segmentu foniko bera ematen saiatuko da bien 
arteko elkarrekintza gauza dadin. Esate baterako, Egoitz haurrak 1;03;0333 
adinarekin aita (atta Goizuetan) esateko lau aldaera desberdin erabiltzen ditu: 
aitta (agian aidda ere izan daiteke), atta, ata eta ait. Forma hauen denen 
interpretazioa helduak egiten du elkarrekintzaren eta komunikazio unearen 
arabera. 

 
 Garai honetakoak dira hitz bateko eta biko esaldiak. Haurrak hitz solte 

bat esaten duenean erreferentea adierazteko izan daiteke, edo erreferente hori 
baino zerbait gehiago adierazteko erabil dezake (holoperpausa). Adibidez, 
helduaren 'zer da hau?' galderari haurrak 'pilota' erantzun diezaioke besterik 
gabe, baina helduarekin burutzen ari den elkarrekintza batean haurrak 'pilota' 
esaten badu  inguruaren arabera interpreta daiteke 'ekarri pilota' edo 'bota pilota 
niri' edo 'hor da pilota' edo beste moduren batera. Haurrak hitz bat erabiltzen du 
baina perpausaren 'esanahiarekin'. 

 
Beranduago agertzen dira bi hitzeko esaldiak34. Esan bezala ekoizpen 

hauek ez dute arau morfologikoen arrastorik, baina hitz konbinaketak izugarri 
ugaltzen dira hiztegiaren gehitzearekin batera. Esaldi hauetan hitz gutxi batzuek 
maiz agertzeko joera dute (multzo 'itxia' osatzen duten hitzak dira) eta beste 
batzuek berriz, kopuruaren aldetik ugarienak (multzo 'irekia' osatzen dutenak), 
gutxiagotan azaltzekoa. Eredu honetakoak dira 'HAU X' modukoak, non X 
edozein elementu izan baitaiteke. Adibide bat paratzeko, Egoitzen hizkeran 
1;08;17 adinarekin honako esaldi desberdin hauek aurkitu ditugu: hau mu, hau 
koko (txoria), hau uau-uau, hau ñañan, hau brun-brun, hau nini, hau kua-kua 
eta hau ttiki; edo aurrerago 2;01;06 adinarekin ekoizten dituen hauek: hau 
Bianditz, hau haundia, hau behia, e.a. 

 
Aro honetatik hurrengora (hurrengo guztietara, esan beharko genuke) 

igarotzeko pausoa gramatikalizazioa denez, jauzi handia gertatzen da eta 
zeharo aldatuko da kategorizatzeko modua, hemendik aurrera nolabaiteko 
azterketa morfosintaktikoa egiterik izanen baitugu. 

 
Esan bezala, ez dira egitura gramatikal guztiak batera kategorizatzen, ez 

dirudi banaka-banaka ere gertatzen denik. Datuen arabera badirudi 
gramatikalizazio-prozesuak formalki erlazionaturik dauden egitura-multzo 
batzuei eragiten diela aldi berean. Baina gu gramatika egitura bakoitzaren 
segimendua egiten saiatuko gara, sare horren egitura argitzea ez baita batere 
erraza. 

                                                 
33 Adina adierazten dute zenbaki hauek, 1;03;03: urte bat, hiru hilabete eta hiru egun hurrenez 
hurren. 
34 Esaldi mota hauen azterketaz ikus, besteak beste, Brown (1973:61-246) eta Hernández Pina 
(1984b) 
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3.3.2. Bigarren aroa: erregela akastunen aroa 
 
Gramatikalizazio prozesua martxan jartzen denean haurra elementu 

morfosintaktikoak erabiltzen hasten da, baina egiten dituen konbinaketa 
gramatikal guztiak ez dira osoak, ez dira hizkuntz forma guztietara iristen; alde 
horretatik sasiorokortzeak direla esan daiteke bai maila formalean eta bai 
forma-funtzioa erlazio mailan. Hortaz, haurrak ekoizten dituen esaldietan 
zenbait huts aurkituko dira, aplikatzen ari den arau linguistikoa forma guztietara 
behar bezala iristen ez delako. 

 
Erregela akastuna edozein egitura linguistikoren errepresentazioan 

gertatzen den gramatikalizazioaren emaitza da. Erregela akastun hau, oraindik 
guztiz osatugabeko erregela hau, forma-funtzioa erlazioaren erregulartasunaren 
azterketa ez-osoa egitearen ondorio da. Haurrak azterketa mota hori egin 
dezake sistemak egitura horren eredu batzuk nolabait barneratu dituelako 
zenbait marka morfologiko eta guzti batez ere imitazioaren eta errepikapenaren 
bidez. 

 
Erregela akastunak ez du luzaro irauten gramatika egitura baten 

barneratze prozesuan, baina erregelak irauten duen garai horretan bi eratako 
hutsak egin ohi dira. Alde batetik, derrigorrezkoak diren marka gramatikalak ez 
dira haurraren ekoizpenetan islatzen (ezegitezko hutsak35 direla esanen dugu 
orduan), edo beste aldetik, helduaren ikuspuntutik egokiak ez diren marka 
gramatikalak aukeratzen ditu edo errepikatu egiten ditu (egitezko hutsak 
burutzen dituela esanez orduan). 

 
 
3.3.3. Hirugarren aroa: erregela zurrunen aroa 
 
Aro honetan gramatika egituraren alderdi formala osatu egiten da, hau 

da, morfema baten aldaera desberdinak eta haiei dagozkien korrespondentzia 
semantikoak erlazionatzen ditu haurrak, baina oraindik erregelaren erabilera 
zurruna da. 

 
Umeak ezin du barneratzen ari den erregela behar bezala maneiatu, ez 

baitago sistemaren barrenetik ezagutza horretara iristeko modurik. Horregatik, 
subjektuak ezin du eskuartean darabilen erregelarekin salbuespenik 'onartu', 
eta berriz ere akatsak agertzen dira, baina oraingoan ez da erregela baten 
eraikuntza prozesuaren ondorioz sortutako akatsa (bigarren aroan azaldu 
ditugun egitezko edo ezegitezko hutsen modukoa); oraingoan eraikitako 
erregelaren kontrolaren ondorio da, hau da, erregelak duen gehiegizko 
hedapenaren emaitza, edo nahiago bada, erregelak behar baino botere 
gehiago duelakotz zabaltzen da egokitzen ez zaizkion adibideetara. 

 

                                                 
35 López-Ornatek (1994:117) darabiltzan 'errores de omisión' eta 'errores de comisión' 
esapideak guk 'egitezko hutsak' eta 'ezegitezko hutsak' itzuli ditugu. 
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Erregela zurrunak guztiz osatutako erregela gramatikalak dira, baina 
zenbait kasutan ezartzerakoan gainorokortu egiten dira, esan nahi baita, 
sistemaren barnean dauden salbuespenei ere erregela bera hedatzen zaiela 
atzera hizkuntz hutsak agertuz, baina oraingoan bigarren aroan ez bezalako 
huts motak dira. 

 
Erregela zurrunen erabilerak adierazten du araua barneratua eta 

automatizatua dagoela funtzionamenduari dagokionez; horregatik, ariketan 
zehar hutsen bat gertatuz gero arian-arian bere burua zuzen dezake haurrak, 
eta zerbait gaizki esaterakoan autozuzenketak egin ditzake. 

 
 
3.3.4. Laugarren aroa: erregela malguen aroa 
 
Aro honetan erabiltzen diren gramatika egiturak helduen sistemari 

atxikitzen zaizkio. Aurreko aroan gertatzen ziren gainorokortze-hutsak 
desagertu egiten dira orain, erregelaren boterea mugatuz eta helduen sisteman 
agertzen diren salbuespenak onartuz, bai ulermenaren aldetik bai 
mintzamenaren aldetik. Lehen modu zurrunean jokatzen zuen erregela orain 
malgu bihurtu da. 

 
Aro honetan umea gai da arauaren erabilera arrunta nolabait bere erara 

aldatzeko, bai eta berarekin hizketan ari den hiztunak burututako huts bat 
zuzentzeko ere. Horrela izanik, esan daiteke garai honetan hitzekin jolasteko 
eta hitz jokoak egiteko ahalmena garatzen duela, eta horrek esan nahi du 
arauaren jabe dela eta nolabaiteko maila metalinguistikoa lortu duela. 
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 4.- CORPUSA ETA METODOLOGIA 
 
 
4.1.- Azterketa longitudinalak 
 
Gure lana bi haurren hizkuntzaren behaketa eta azterketa 

longitudinalean oinarritzen denez, ikus dezagun gainetik bederen zein diren 
mota honetako lanak dituzten ezaugarriak eta zein arazo sortzen dituzten. 

 
Beste edozein diziplina zientifikotan bezala, haur hizkuntzaren 

jabekuntzaren azterketan ere corpus eta metodologia egokiak behar dira 
aztertzen ari garen puntu garrantzitsuenak agirian jartzeko, eta proposatzen 
diren hipotesiak ezeztatu edo baieztatzeko. Baina azterketa hori burutu baino 
lehen datuak bildu behar dira aztergaia ongi finkatu eta zehazteko, hau da, 
korpus bat osatu behar dugu, ahalik eta zabalena eta osatuena, oinarritzat 
hartu eta ondorioak ateratzeko. 

 
Orain arte haur hizkuntzaren jabekuntzaren alorrean egin diren 

azterketak behaketan oinarritu izan dira. Behaketa hauek bi motatakoak izan 
daitezke (Siguán/Colomina/Vila 1990): eguneroko egoera errealetan 
oinarritutako behaketak edo esperimentazioaren bidez burututako behaketak. 

 
Bigarren hauek modu sistematiko eta normalizatu batean eginak daude, 

eskuarki, helburu jakin batekin: puntu zehatz bat ikusi eta aztertzeko, aspektu 
jakin bat baieztatzeko edo ezeztatzeko, etab. Hau da, froga horiek errepika 
daitezke, egin diren modu berean, beste egoera eta une batean, lehenagotik 
nolabait arautuak dauden aldagai iraunkor batzuk mantenduz. 

 
Lehenengoak, berriz, haurrak bizi dituen egoera errealetara mugatzen 

dira, inolako partehartze berezirik eskatu gabe. Jakina, askotan behatzaileak 
edo ikertzaileak parte hartzen du egoera horretan, eragile bihurtzen da haurrari 
galderak eginez, berarekin jostaka ibiliz, jostailuak emanez, haurrari lagunduz, 
e.a. Bideo-kamararekin etxean sartze hutsak ere partaide izatera bultzatzen du, 
egoera nolabait baldintzatzen duelako. Baina behaketa mota honetan 
garrantzitsuena da behatzaileak ez duela era sistematiko batean parte hartzen 
beste behaketa-motan bezala, ez duela helburu jakin bat, haurrari hitz 
eginaraztea eta berarekin interakzionatzea baizik. Kasu honetan behatzailearen 
papera aktiboa izan da, beste partaide baten antzera jokatzen du haurrarekin, 
inolako intentzionalitate edo helburu berezirik gabe. 

 
Baina, haur hizkuntzaren azterketarako metodologia planteiatzerako 

orduan, behaketaz eta esperimentazioaz gain, badira beste bi azterketa mota 
ere kontutan hartu beharrekoak: azterketa longitudinalak eta zeharkako 
azterketak. Azterketa longitudinala deitzen zaio haur baten hizkuntzaren 
azterketa denboran zehar egiten denean -edo haur gehiagorenak ere egin 
daitezke, baina banaka aztertzen direlarik-. Normalki, behaketak, haurrak 
hizkuntza ez dakien unetik hasi eta garapen linguistikoa burutu den arte irauten 
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du, tarteko bideak baldin badaude ere. Zeharkako azterketetan berriz haur talde 
bat hartzen da, gehienetan adinkideak, hizkuntz jokaerako aspektu zehatz bat 
aztertzeko edo behatzeko. 

 
Metodo longitudinalaren eta zeharkakoaren artean ezberdintasun franko 

badago subjektu-kopuru desberdinez aparte. Alde batetik, lehena behaketan 
oinarritzen da, esperimentazio-uneak sar badaitezke ere; bigarrena, berriz, 
esperimentaziorako egokiagoa da. Beste aldetik, metodo longitudinalen bidez 
lortutako datuak une desberdinetan aldera daitezke, horrela azalpen mota 
batzuk errazten direlarik, zeharkako metodoetan aspektu zehatzagoak 
aztertzen diren bitartean. Eta azkenik, metodo longitudinalak denboran zehar 
eta baldintza errealetan egiten diren behaketa sistematikoez baliatzen dira; 
zeharkako metodoak, aldiz, aspektu jakinen bat aztertzeko era sistematiko eta 
normalizatuak erabiliz egiten diren ariketa edo baliabideetan oinarritzen dira. 

 
Zeharkako metodoei gagozkiela, esan dezakegu metodo longitudinaleko 

datuak egiaztatuak izateko balio dutela (halako aspektua halako haurrarengan 
jazotzen den edo orokorra den, gertakari jakin bat bakana den edo 
zabalduagoa dagoen,…). Hortaka, beste haurren mintzairazko jokaerarekin 
erkatuz dudak ezaba litezke eta hainbat arazo ere argi litezke. Beraz, 
zeharkako metodoak metodo longitudinala kontrastatzeko eta ziurtatzeko 
balioko du, eta, era berean, metodo honen bidez jasotako datuak orokortzen 
saiatuko dira erkaketak eta ondorioak atereaz. Edo beste modura esateko, 
metodo esperimental hauek behaketaren datuak osatu eta borobil ditzakete. 

 
Alde honetatik, metodo longitudinalak abantaila batzuk baldin baditu ere, 

bere mugak agirikoak dira. Lehenengoa da, dudarik gabe, eskatzen duen 
denbora. Izan ere, hizkuntzaren garapena luza bailiteke, lehenengo urtetik hasi 
eta zortzi, bederatzi edo hamar urte arte hizkuntzaren zenbait aspekturi 
dagokionez. Beraz, hizkuntza guztiaren garapena aztertzeak denbora luzea 
eskatzen du. 

 
Bestalde, metodo honen bidez haur bat edo bakanen batzuk azter 

daitezkeenez, duda sortzen da ateratako emaitzak orokor daitezkeen ala ez. 
Izan ere, nola esan daiteke bat, bi edo hiru haurren azterketarekin halako 
gertakaria haur guztien hizkeran ageri dela, edo denak aro linguistiko 
berdintsuetatik igarotzen direla, edo honelako morfema halako adinetan 
bereganatzen dela. Galdera horiek denak, eta gehiago, egin daitezkeen arren 
badakigu, baldintza normaletan eta orokorrean behintzak, garapen linguistikoa 
oso antzekoa dela, aldeak alde, komunitate horretako haur guztiengan ezezik 
bai eta beste gizaki guztiengan ere. Dena dela, esan daiteke haur urri hauen 
hizkuntzaren azterketak balio dezakeela hizkuntz garapeneko ildo nagusiak 
finkatzeko eta ezartzeko, berezitasunak aurrerago aztertzeko utziz. Korpusaren 
eskasi hau dela eta, honela mintzatzen zaigu Richelle (1984:43-44): 

 
Bapateko hizkuntzaren transkripzioaren bidez lortutako datuak, argigarriak 

izan arren, oraindik urri samarrak dira dauzkagun arazoak konpontzeko. Korpus 
zabalagoak bildu behar dira dugun materialaren eskasia osatzeko. Arrunt 
garrantzizkoa izanen litzateke, (…), oso giro ezberdinetan bizi diren haurren 
hizkuntzaren garapena erregistratzea -biderik egokienetako bat, ziur aski, 
organismoak mintzairazko jokaeraren egiturari zer eskaintzen dion ikusteko-; 
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haurraren ekoizpenak eta inguruko mintzairazko jokaerak biltzea; mintzairazko 
jokaerekin batera ematen diren mugimenduzko jokaerak eta egoerazko inguruak 
zehaztasun haundiz deskribatzea. (Itzulpena geurea da). 

 
Metodo longitudinaletan sortzen den beste arazoetako bat aztertu behar 

diren unitateak aukeratzea da. Haurraren hizkuntzaren azterketa egiteko aski 
litzateke, zentzu estu batean bederen, haurra hitz egiten hasten den unetik 
erregistratzen hastea, baina ikuspuntu teoriko batetik, ordea, metodologia honi 
koskak bila dakizkioke. Hain zuzen ere gaitasun linguistikoa ez baitu osatzen 
ekoizpenari dagokion alorrak bakarrak, ulermena ere gaitasunaren barnean 
sartu beharko genuke, eta hori bideratzeko modua bilatu beharko genuke 
besteek haurrari zuzentzen dizkioten esaldiak eta haurraren jokaerak bilduz; 
ezin dezakegu haurrak esaten duena soilik har, batez ere ikuspuntu funtzional 
bat hartzen badugu. Horregatik, komeni da, Richellen haritik jarraituz, honako 
aspektu hauek kontutan hartzea: alde batetik, haurraren emanaldiak, eta 
horrekin batera elkarrekintza komunikatiboan parte hartzen duten aldagai 
guztiak (intentzioak, keinuak, jarrerak, egiten diren ekintzak,…), eta beste 
aldetik, inguruko partehartzaileek esan edo adierazi nahi dutena. 

 
Aitatu behar da, beste puntu garrantzitsu bezala, metodo longitudinaletan 

epe mugatuan egiten direla grabaketak edo saioak, hau da, ezinezkoa da 
haurrak hogeita lau orduetan esan eta egiten duena biltzea. Gainera, haurrak 
ez du une guztietan hitz jario berdina izaten, une desberdinetan gorabehera 
haundiak izan ditzake, batzuetan alaiago, besteetan tristeago, beste batean ez-
ongi egonen da, e.a. Orduan, egoerak ez ezik faktore pertsonalek ere badute 
eragina mintzairazko jokaeran. Egokiena izango litzateke etxeko batek 
behatzea nahi duen garaian eta nahi adina, baina egokiera hau ez da, 
zoritxarrez, beti suertatzen. Hortaz, ikertzaileak, kanpokoa izanik, behaketa-
denbora murriztu beharra du nahitanahiez ordu-kopuru batzuetara, jasotzen 
duen materiala haur hizkuntzaren lagin errepresentatiboa eta aleatorioa 
bihurtzen delarik. 

 
Aspektu honek izugarrizko garrantzia du bildutako korpusaren 

azterketan, ez baitira, grabatzen diren une horietan, haurrak zinetan bizi dituen 
egoera guztiak eta formato guztiak tarte horretan sartzen, oso jakinak eta 
mugatuak baizik. Hortaz, egoeren arabera, nahiz eta hizkuntz ekoizpen askea 
izan, forma lexikal eta morfosintaktiko jakin batzuk sortzeko joera aurki 
dezakegu. Alde honetatik, esan genezake haurraren hizkuntzaren azterketa, 
bere osotasunean, baldintzatua dagoela nolabait. Dena dela, ez dugu atzendu 
behar hizkuntza orokorraren lagina besterik ez daitekeela izan, eta atera 
daitezkeen ondorioak behin behinekoak direla beste metodoen bidez baieztatu 
arte. 

 
 
4.2. Corpusa 
 
Guk lanerako erabili dugun korpusa urte eta erdi luzean zehar 

hamabostero bi haur elebakarri eginiko grabaketen transkripzioek osatzen dute. 
Honatx ondoren zehaztapen ugariago. 
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4.2.1. - Aztertutako haurrak: Egoitz eta Bianditz 
 
Burutu dugun datu-bilketa honetan elebarkartzat jo ditugun bi haurren 

ekoizpen linguistikoak aztertu ditugu, alde batetik, Egoitz Zubiri Gaztelumendi 
mutikoarenak, eta beste aldetik, Bianditz Narbarte Makazaga neskarenak hain 
zuzen ere. 

 
Biak Donostian jaioak izan arren Goizuetan bizi dira sortuz geroztik. 

Bianditz 1990eko ekainaren 16koa da, eta Egoitz, berriz, 1990eko ekainaren 
19koa; beraz, hiru egunen diferentzia dute. Bianditz haur bakarra da; Egoitzek, 
aldiz, badu bera baino sei urte zaharragoko anaia. 

 
Haurren aitek lantegi banatatako langileak dira, eta amek etxeko lanetan 

aritzen dira. Bai batzuek eta bai besteek oinarrizko ikasketak dituzte eginak. 
Esan dezakegu, orduan, haurraren inguru sozio-ekonomiko-kulturalari 
dagokionez, maila erdikoa edo erdi-baxukoaren barnean sar daitezkeela. 

 
Haurrak gurasoekin bizi badira ere, lotura handia dute beren aiton-

amonekin, elkarren aldamenean oso hurbil dituztelako. Familiartea (gurasoak, 
aiton-amonak, senideak, ahaideak,…), eskola eta lagunak guztiz giro 
euskaldunekoak dira. Bianditzen gurasoak goizuetarrak dira eta bertako 
euskalkian mintzatzen dira; Egoitzen gurasoetan, berriz, aita goizuetarra da eta 
ama lesakarra. Egoitzi, Goizuetan bizi eta bertako euskalkian murgilduta 
dagoen arren, amaren hizkuntzaren eragina nabaritzen zaio zenbaitetan; esate 
baterako, beretzat ez da gauza bera izango amona eta amatxi, edota batzuetan 
hoi(e)k esanen du eta besteetan hok (bai eta hauek ere eskolaren eraginez). 

 
Bi haurrak, adinkideak izanik, une berean hasi ziren bertako eskolan bi 

urte pasatxorekin. Eskolan, Nafarroako lurralde euskaldunean dagoenez, D 
eredua jarraitzen dute, hau da, haurrek lehenengo urteetan dena euskara 
hutsez egiten dute. Eskolaren eragina ere nabarituko da haurren hizkeran, 
aurrerago ikusiko dugun bezala. 

 
Haurrek beren bizitzaren zatirik gehiena hiru dermio nagusitan egiten 

dute: etxean (nahiz gurasoenean nahiz aiton-amonenean), eskolan eta herriko 
plazan, hemen ibiltzen baitira jostaka egunean zehar beste haurrekin etxean 
edo eskolan ez daudenean, eta hiru dermioetan erabat gailentzen den 
hizkuntza, esan bezala, euskara da. Alde honetatik elebakarrak direla ziurta 
daiteke inolako zalantzarik gabe. 

 
 
4.2.2. - Datu bilketa 
 
Korpusaren bilketa gehiena, dena ez esatearren, bideo-kamararen bidez 

jaso da. Era honetan, errejistratua gelditzen da, ikus eta entzuteko moduan, ez 
bakarrik haurraren eta helduen mintzairazko ekoizpen guztiak, bai eta beren 
inguruan gertatzen diren ekintza guztiak ere (kontestua, keinuak, keinuen 
esanahaia, gorputz adierazpenak, e.a.); eta transkribaketa garaian-edo 
zalantzazko kasuren bat topatzen dugunean grabaketara jo dezakegu argibide 
bila. 
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Saioak hamabostero grabatu dira, bakarren bat izan ezik. Bianditzen 

kasuan, 1;06 (urte eta sei hilabete) adinarekin hasi 1992ko urtarrilaren 24an eta 
lau urte bete arte lagin guztiak bi astetik bi astera jaso dira. Egoitzen kasuan, 
berriz, grabaketak 1;03 adinarekin hasi ziren 1991ko irailaren 23an eta 1;06 
arte hilean behin bildu zen materiala, adin horretatik aurrera, Bianditzen kasuan 
bezala, lau urte arte hamabostero bildu zelarik. 

 
Eskuarki, haur bakoitzaren etxean burutu badira grabaketa 

gehientsuenak, baina Egoitzen kasuan hainbat saio aiton-amonen etxean egin 
dira, eta tarteka, bi haurrak elkarrekin daudela grabatu ditugu36. 

 
Partehartzaileak ia beti etxekoak dira. Bianditzen kasuan aita edota ama, 

eta ikertzailea agertzen dira gehienetan, noiz edo noiz Bianditz edota Egoitz 
ikertzailearekin bakarrik agertzen badira ere. Egoitzen kasuan, berriz, 
partehartzaile gehiago azaltzen dira: gurasoak, anaia, aiton-amonak, osaba-
izebak, e.a. 

 
Ikertzaileak, ia grabaketa guztietan, eta batez ere haurrekin bakarrik 

gelditzen den momentuetan, paper aktiboa jokatzen du bien arteko 
elkarrekintzan, beste partehartzaileek bezalaxe galderak eginez, haurrekin 
jolastuz eta mintzatuz. 

 
Grabaketa-saioak ez dira sekulan aldez aurretik prestatu edo antolatu; 

alderantziz, beti giro naturalean eta bat-batekoan burutu dira haurrari berezko 
jarioa ateratzen utziz. Beraz, ez da inolako esperimentazio-saiorik egin 
grabaketek iraun duten denboran, nahiz eta askotan, normala den bezala, 
helduek elkarrekintza hori nolabait gidatzen duten. 

 
Haurrek hiru urte dituzten arteko saio gehienak 45 minutu ingurukoak 

dira, minutu batzuk goiti-beheiti. Hirutik lau urte arte bildutako saioak, aldiz, 
ordu erdikoak dira ia guztiak. 

 
 
 
 
 
4.2.3.- Grabaketen transkribaketa 
 
Grabaketek bi urte eta erdi luze iraun badute ere ez dira denak 

transkribatu. Oraingoz transkribatu dira hasieratik hiru urte arte grabatu ziren bi 
haurren saio guztiak37, baina hirutik lau urte bitartekoak egiteke daude. Hona 
ekarriko ditugun datuak eta, hortaz, guk haurren hizkuntzaren deskribaketa 
egiteko erabiliko ditugunak hiru urte artekoak dira. 
                                                 
36 Lau saio egin dituzte elkarrekin bi haurrak: lehenbizikoa 1;07;05, bigarrena 1;10;13, 
hirugarrena 2;02;02, eta azkena 2;08;16 adinarekin hain zuzen ere (Egoitzen data hartu dugu 
oinarritako; Bianditz hiru egun zaharragoa denez, azken zenbakiari hiru gehitu behar zaio). 
37  Nahiz eta zenbaiten eritziz (ikus adibidez Siguán/Colomina/Vila, 1990:21) oso beharrezkoa 
ez den, aipatu behar da grabatutako zinta guztiak transkribatu direla haurren hizkuntzaren 
garapena hobeki ikusi eta aztertu ahal izateko. 
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Hona hemen transkribatutako material osoaren zerrenda haurraren 

adina, saioa burutu zen data eta bideo-zintaren iraupena agertzen dela: 
 
 

 x. koadroa. Egoitz: adina, data eta saioaren iraupena 
 
ADINA       DATA   SAIOAREN IRAUPENA 
 
1;03;03   1991-IX-2   41'15" 
1;04;00   1991-X-19   46'32" 
1:05;04   1991-XI-23   46'30" 
1;06;05   1991-XII-24   42'15" 
1;06;22   1992-I-11   47'40" 
1;07;05   1992-I-24   48'10" 
1;07;18   1992-II-6    46'20" 
1;08;03   1992-II-22   46'32" 
1;08;17   1992-III-7   46'20" 
1;09;01   1992-III-20   46'40" 
1;09;16   1992-IV-4   46'35" 
1;09;28   1992-IV-16   46'28" 
1;10;13   1992-V-2    46'00" 
1;10;27   1992-V-16   38'38" 
1;11;11   1992-V-30   46'35" 
1;11;24   1992-VI-13   46'33" 
2;00;08   1992-VI-27   45'51" 
2;00;29   1992-VII-18   46'31" 
2;01;06   1992-VII-25   46'41" 
2;01;19   1992-VIII-8   46'40" 
2;02;02   1992-VIII-21   46'47" 
2;02;18   1992-IX-4   47'03" 
2;03;00   1992-IX-19   45'50" 
2;03;14   1992-X-3    46'56" 
2;03;28   1992-X-17   46'48" 
2;04;12   1992-X-31   46'59" 
2;04;25   1992-XI-14   46'46" 
2;05;29   1992-XI-28   47'07" 
2;05;23   1992-XII-12   08'30" 
2;06;05   1992-XII-24   32'25" 
2;06;20   1993-I-9    46'58" 
2;07;04   1993-I-23   46'43" 
2;07;17   1993-II-6    46'39" 
2;08;00   1993-II-19   47'00" 
2;08;16   1993-III-5   46'57" 
2;09;00   1993-III-19   46'35" 
2;09;15   1993-IV-3   46'57" 
2;09;29   1993-IV-18   46'44" 
2;10;11   1993-IV-30   46'37" 
2;10;26   1993-V-15   46'20" 
2;11;10   1993-V-29   46'44" 
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2;11;23   1993-VI-12   46'18" 
3;00;07   1993-VI-26   46'35" 
 

 
 
 

 x. koadroa. Bianditz: adina, data eta saioaren iraupena 
 
ADINA      DATA   SAIOAREN IRAUPENA 
 
1;06;25   1992-I-10   49'25" 
1;07;08   1992-I-24   48'10" 
1;07;22   1992-II-7    30'55" 
1;08;05   1992-II-21   45'53" 
1;08;19   1992-III-6   45'57" 
1;09;04   1992-III-20   46'23" 
1;09;18   1992-IV-3   45'52" 
1;10;01   1992-IV-17   46'22" 
1;10;16   1992-V-2    46'00" 
1;11;00   1992-V-16   46'28" 
1;11;13   1992-V-29   38'07" 
1;11;27   1992-VI-13   46'17" 
2;00;10   1992-VI-26   46'33" 
2;00;25   1992-VII-11   46'27" 
2;01;08   1992-VII-24   47'17" 
2;01;22   1992-VIII-8   46'45" 
2;02;05   1992-VIII-21   46'47" 
2;02;21   1992-IX-4   46'45" 
2;03;02   1992-IX-18   46'36" 
2;03;16   1992-X-2    46'53" 
2;04;00   1992-X-16   47'06" 
2;04;14   1992-X-30   46'40" 
2;04;27   1992-XI-13   46'59" 
2;05;11   1992-XI-27   46'39" 
2;05;25   1992-XII-11   46'42" 
2;06;08   1992-XII-24   33'34" 
2;06;22   1993-I-8    46'43" 
2;07;06   1993-I-22   46'38" 
2;07;19   1993-II-5    46'37" 
2;08;04   1993-II-20   46'27" 
2;08;19   1993-III-5   46'57" 
2;09;04   1993-III-20   46'29" 
2;09;17   1993-IV-2   46'35" 
2;10;01   1993-IV-17   46'34" 
2;10;14   1993-IV-30   46'24" 
2;10;28   1993-V-14   46'28" 
2;11;12   1993-V-28   46'33" 
2;11;25   1993-VI-11   46'35" 
3;00;09   1993-VI-25   46'35" 
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Grabaketa hauen transkribapenerako erabili den sistema MacWhinneyk 

(1991b) proposatzen duenaren aldaera bat baizik ez da38. Lan honetan 
hizkuntzaren azterketa burutzeko prestatua dagoen CHAT ordenadore 
programa batean datuak sartzeko gida zehatza ematen da. Baina gure datuak 
oraindik CHAT programa horretan sartu ez ditugunez, MacWinneyren laneko 
gida laburtu bat erabili dugu geuren transkripzioetarako. 

 
Saioko partaide guztiek ahoz ekoizten dutena transkribatzeko erabili den 

sistema erdifonetikoa izan da. Beraz, aditutakoa entzun bezalaxe irauli denez, 
ez dira hainbat arau ortografiko zaindu ('h'-ak ez dira paratu euskalkian 
agertzen ez delako, kontsonante eta bokal elkarketen ondorioz gertatzen diren 
fenomeno fonetiko guztiak errespetatu dira, sinkopak eta aferesiak mantendu 
dira,…). 

 
Transkribaketa bakoitzaren hasieran heldu da saio horretan parte 

hartzen duten guztien zerrenda, bakoitzari (izenaren arabera) laburdura bat 
ematen zaiolarik. Parte hartzaile desberdinek hitz egiten duten aldiro argi eta 
garbi seinalatzen da zein den, zer esaten duen eta -argigarri den heinean- zer 
egiten duen. 

 
Bideo-zintatik paperera igarotzeko garaian batez ere helduen eta haurren 

ahozko ekoizpenak zuzen jasotzeari eman zaio garrantzia. Alabaina 
testuingurua jaso da egoera argitzeko balio duenean; esaterako, haurra etxe 
guztian zehar ibiliko zen, une batean sukaldean panpinekin jostaka, hurrengoan 
egongelan telebista piztu eta hari begira, hurrengoan logelan ohearen gainean 
saltoka, e.a. Horrelakoetan garrantzizkoa da haurra non dagoen eta zer egiten 
ari den jakitea. Eta hainbat ekoizpen linguistiko argitzeko edo ulertzeko balio 
dezakeen heinean ere jaso da testuingurua; adibidez, kasu batzuetan arrunt 
zaila da aurrean grabaketako irudirik gabe zeinbaitek ekoiztutako deiktiko batek 
zeri egiten dion erreferentzia asmatzea, edo buruarekin keinu bat eginez 
haurrari (edo helduari) zer adierazi nahi izan zaion jakitea. Horrelakoetan beti 
paratu da informazio argigarri hori. Inguruari dagozkion datuak beti parentesi 
artean, hizki etzanarekin eta batuan eman dira. 

 
Mostra gisa transkribapeneko orrialde bat ekarriko dugu hona nola egina 

dagoen iger dakion: 
 
 
x. koadroa. Transkribaketa eredua. 

     Bianditz: 3;00;09    1993-VI-25 
 
     BIANDITZ 
 
 B: Bianditz. 
 K: Koro (ama). 
 A: Auxtin (aita). 
                                                 
38 I. Vila buru zuen taldeak (transkribaketen ardura E. Serratena zelarik) egin zuen 
MacWhinneyren proposamenaren moldaketa bat katalanarentzat. Hemen egin diren 
transkribaketek moldaketa hori dute oinarritako. 
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 J: Juan Joxe. 
  
     0: 00 
A: (A. txokoan egoten den hamakan eserita; B. plastikozko botila batetik ura 

edaten ari)  Eee, bale! (B.k edaten jarraitzen du)  San al dizo Juan Goxeri non 
izandu zan? Ta ze ikus zun? 

J: Ez, ori ez! 
A: Eztizu esan! 
B: (J.ri begira)  Beserin txitxok! 
A: Baserrin txitxok; ta geio? Geio ze ikusi zu? Ze ikusi zu geio? 
J: (B.k edaten jarraitzen du)  Earrik oain, e! 
B: Beiak! 
J: Beiak e bai? (A. eta J. hizketan). 
     1: 00 
A: (B.k edaten segitzen du)  Bale (4)! Bale, Bianditz! (Botila kendu nahian; A., K. 

eta J. hizketan). 
B: (A.k B.ren botila hartu eta edan)  Atu ura! 
A: Ez, areri ez! (Lurrera seinalatuz). Emen zetu itten da, busti itten da ta! 
B: Bai, XXX! 
A: Kanpon, biar! 
B: Baai! 
A: Eez! 
B: Baai! 
     2: 00 
K: Ta erakutsi al dizo Juan Joxeri ze oparik in dizuten zorionatan? Juan Joxek 

eztto kusi! 
J: Eez! 
A: Ezto deus erakusten! 
K: Aber! Antxen dia ipuiak, boltsak pillotakin, denak antxen dia! Aber, segi, karri! 
J: (B. lasterka atera sukaldetik)  Non dia? Aber (4)! 
K: Aber, erakutsi Juan Joxeri! 
J: (B. gela batera joan eta palak eta pilota hartu)  Oi(k) denak? 
B: (Lurrean eseri eta palarekin saltsan hasiz)  Ara! 
J: Palak! Pillota re bai? (B.k ondoko plastikozko zorro batetan eskua sartu)  Aber 

ze geio! Ze geio? 
B: (Zorrotik zerbait atereaz)  Attari san ba rit 'botxan xen'. Botxan xen, e! 

(Sukaldera lasterka joan eta A.ri erakutsiz). 
A: Boltsan al tzen? 
B: Bai! 
A: Nik eztu pa kusi! 

 
 
Ikus daitekeenez transkribaketaren hasieran, orrialdearen goiko aldean 

haurraren izena, adina eta saioa grabatutako egunaren data agertzen dira. 
Ondoren parte hartzaileen izenak, eta berehala heldu da berezko 
transkribaketa, igarotzen den denbora unitateak kontuan hartuz39. 

 

                                                 
39  Transkribaketan honelako denbora unitateak aintzat hartzean MacWhinneyren sistemari 
jarraitu gatzaizkio. 
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Bildu eta transkribatu dugun corpusaren zatiaren azalpena egin ondoren, 
atxiki gakizkien orain erabiliko dugun metodologiaren hainbat xehetasuni. 

 
 
4.3.- Metodologia 
 
Lehenbiziko zatiaren gorputz teorikoan azaldu ditugun ikaskuntzaren 

inguruko teoria desberdinen arabera, eta aitzineko puntuan aurkeztu ditugun 
hipotesien arabera, erabiliko dugun metodologian ere hiru aldagai hartuko 
ditugu aintzat: 1.- aro kritikoaren agerrera, 2.- haurraren garapen linguistikoa, 
eta 3.- arotan sailkatzeko tasunak. 

 
 
4.3.1.- Hizkuntzaren aro kritikoaren agerpena 
 
Alde batetik, hizkuntzaren aro kritikoaren agerpen unea zein den 

erabakitzeko behatu behar dugun lehenbiziko gauza da zeintsu tenoretan 
hasten diren haurrak hitz egiten. Ikuspuntu biologikoari atxikiz, umea garunaren 
ontze-maila egokira iristen denean jarriko da abian hizkuntzari dagokion funtzio 
kognitiboa, ez lehenago. Garunaren eta hainbat gorputz-zati fisikoren heltze-
maila aproposera iritsiz gero, bere gisa hedatuko dira hizkuntzaren 
garapenerako behar diren tresna guztiak inguruaren laguntzatxoarekin. Hortaz, 
une hori iritsi baino lehen heldua haurrari hitz eginarazten saiatu arren, ez du 
behar bezalako erantzunik jasoko ontze-garai hori oraindik iritsi ez delako, eta 
funtzio kognitibo hori betetzeko haurrak behar duen tresneria oraindik garatu ez 
delako. 

 
Agerpen uneaz gain, behatu behar dugun beste gauza da, zeharka bada 

ere, jabekuntz prozesua bi haurrengan modu berera gertatzen den edo ez, hau 
da, norbanakoaren garapenari dagozkion ezaugarriak bereizi behar ditugu alde 
batetik, eta ikaskuntzaren prozesu amankomunari dagozkionak azpimarratu 
behar ditugu beste aldetik, horrela jakinen baitugu zer den haur bakoitzarena 
eta zer orokorra40. Gutxienez, hizkuntzaren ikaskuntz prozesu guztian zehar bi 
haurrek antzeko hutsak egiten badituzte, beroriek lagun diezagukete 
zailtasunak non dauden atzematen, eta beste ikerketetan (bai zeharkakoetan 
bai longitudinaletan) bereziki zein elementuri errepara dakiokeen erabakitzen. 

 
 
4.3.2. - Haurren garapen linguistikoa neurtzeko     

   unitateak 
 
Aitzineko ataletan esan dugu haurrari kanpotik datorkion sarrera 

linguistikoa, aurrez aurre zuzentzen zaionean, umearen mailara egokitzen dela. 

                                                 
40 Orokorra dela esaten dugunean bi haurrei dagozkien datuez ari gara (ikusi 
dugu 4.0. puntuan, haur kopurua mugatua duten azterketa longitudinalez 
iharduterakoan, orokortze hauen baliagarritasuna mugatua dela, hein handi 
batean). Guztiz bestelako pausoa ematea litzateke, eta ez nolanahikoa, beste 
hizkuntzetan gertatzen den edo ez alderatzea eta hatsarre unibertsalen 
teoriaren barnean azal daitekeen edo ez ikustea. 
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Helduak igerri behar du haurra zeintsu mailatan dagoen, une horretako maila 
linguistikora moldatzeko. Egokitze hau, hortaz, haurraren hizkuntz garapen 
mailaren arabera gertatzen da. Garrantzizkoa izanen da, hortaz, haurrak zer-
nolako maila duen nolabait neurtzea eta daraman garapen prozesua islatzea. 

 
Aspaldixkotik erabiltzen den unitateetako bat Brownen (1973:56) 

Esaldien Bataz Besteko Luzera (EBBL) da. Unitate honen arabera hitzak 
zenbatu beharrean esaldiak dituen morfemak neurtzen dira. Hainbat kritika jaso 
baditu ere41, gaur egun oraindik erreferentzi puntutako hartzen den unitatea da. 

 
Guk erabili dugun gida I. Idiazabalek (1991b) euskararentzat 

egokitutakoa da, moldaketaren bat egin behar izan badugu ere. Proposatu 
dugun aldaketa eztabaidagarria izan arren, erizpide bera mantenduz jokatu 
dugu beti. Horrela, morfemak kontatzeko garaian -a artikulua aintzat ez hartzea 
erabaki dugu baldin eta elementu batez baino gehiagoz osatutako izen 
sintagman ez badago. 

 
Horrela, /kotxea/  morfema bat bezala zenbatu dugu eta /kotxe handia/ 

hiru morfema bezala (hemen artikulua ere kontatu dugu IS osoari erantsi 
diolako eta ez sintagmako elementu guztiei). Erabaki hau hartzeko arrazoiak 
aski sinpleak dira. Alde batetik, Goizuetako hizkeran ez dago garbi zein diren -
a-z amaitzen diren euskarazko hitzak (cf. gauz/gauza, eliz/eliza, hartz/hartza, 
e.a.), beste aldetik, haur hizkerako zenbait hitzen erabilera, determinazioa dela 
eta, ez da guk nahi genukeen bezain gardena (cf. mu/mua, koko/kokoa, e.a.); 
beste batetik, txoil barneratu ez diren mailegu hitzen jokaera zalantzazkoa da 
artikuluaren erabilerari begiratuz (cf. txupatxus/txupatxusa, sugus/sugusa, 
mosto/mostoa, e.a.); eta azkenik, ahaidetasuna adierazten duten hitz asko eta 
asko -a bokalarekin amaitzen direnez (cf. aita, ama, osaba, amona, e.a.) ezin 
dugu zehazki jakin artikuluarekin ekoiztuak dauden edo ez. 

 
Badakigu beste askotan zinetako morfematzat har daitekeela inolako 

zalantzarik gabe, baina ez dugu uste kasu hauetan ez kontatzeak EBBL izugarri 
desbidera dezakeenik, gehienez ere zertxobait baxuagoa dela agertuko zaigu. 
Dena den, guk sartu dugun aldaketa horrekin lortutako datuak, behar bada 
kasualitatea izanen da baina, beste hizkuntzetan gertatzen den garapenarekin 
adosago daude itxuraz bederen42. 

 
Hartu dugun EBBL neurriaren arabera, dagokion Maila agertzen dugu 

(Brown 1973:56), eta saio bakoitzean haurrak ekoiztu duen Esaldirik Luzeena 
(EL) ere bai. 

 

                                                 
41 Kritiken artean ikus Crystal (1974:289-334). Batez ere morfemen kontzeptuaz eta 'esaldia' 
mugatzearen zailtasunaz dihardu. 
42 Alderatu, esaterako, Brownek (1973:55-57) hiru haurrentzat ingeleserako ematen dituen 
datuekin, edo gaztelerarentzat I. Idiazabalek zuzendutako HEGEHJ (Haur elebidun [euskara-
gaztelera] eta elebakarren hizkuntz jabekuntza) proiektuko taldeak ematen dituenekin (ikus 
besteren artean, Ezeizabarrena (1996), Elosegi (1996)); eta beste aldetik euskaldun 
elebakarrarentzat Barreñak (1995:66) ematen dituenekin. 
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Hona hemen, hortaz, transkribatutako material osoaren zerrenda, 
Esaldien Bataz Besteko Luzera (EBBL), Esaldirik Luzeena (EL) eta Brown-ek 
proposaturiko mailen arabera: 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: EBBLa, ELa eta Brownen maila. 
 
ADINA  EBBL   EL      MAILA 
 
1;03;03  1,00   1   I 
1;04;00  1,02   2   I 
1:05;04  1,00   1   I  
1;06;05  1,04   2   I  
1;06;22  1,00   1   I  
1;07;05  1,00   1   I  
1;07;18  1,29   3   I  
1;08;03  1,33   3   I  
1;08;17  1,20   3   I  
1;09;01  1,04   2   I  
1;09;16  1,27   3   I  
1;09;28  1,31   2   I  
1;10;13  1,36   3   I  
1;10;27  1,31   2   I  
1;11;11  1,21   3   I  
1;11;24  1,20   2   I  
2;00;08  1,34   3   I  
2;00;29  1,36   3   I  
2;01;06  1,25   2   I  
2;01;19  1,24   3   I  
2;02;02  1,32   3   I  
2;02;18  1,41   4   I  
2;03;00  1,82   5   II  
2;03;14  1,62   6   I  
2;03;28  2,44   6   II  
2;04;12  1,99   6   II  
2;04;25  2,20   8   II  
2;05;09  2,25   9   II  
2;05;23  1,56   4   I  
2;06;05  2,40   8   III  
2;06;20  2,89   8   IV  
2;07;04  2,44   8   III  
2;07;17  2,00   8   II  
2;08;00  2,25   7   II  
2;08;16  2,89   11   IV  
2;09;00  2,33   10   III  
2;09;15  2,95   12   IV  
2;09;29  2,76   8   IV  
2;10;11  3,92   16   V  
2;10;26  3,18   11   IV  
2;11;10  5,00   21         +V  
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2;11;23  1,99   6   II  
3;00;07  4,15   14         +V  
 

 
 
 

 x. koadroa. Egoitz: EBBLa, ELa eta Brownen maila. 
 
ADINA  EBBL   EL       MAILA 
 
1;06;25  1,46   3   I  
1;07;08  1,49   3   I  
1;07;22  1,49   5   I  
1;08;05  1,80   4   II  
1;08;19  1,90   5   II  
1;09;04  1,63   6   I  
1;09;18  1,92   5   II  
1;10;01  1,58   6   I  
1;10;16  1,73   6   I  
1;11;00  1,47   5   I  
1;11;13  1,82   6   II  
1;11;27  1,50   7   I  
2;00;10  1,49   6   I  
2;00;25  1,73   7   I  
2;01;08  1,93   8   II  
2;01;22  1,97   7   II  
2;02;05  1,75   5   I  
2;02;21  1,99   5   II  
2;03;02  2,25   11   II  
2;03;16  2,02   8   II  
2;04;00  3,20   12   IV  
2;04;14  2,57   14   III  
2;04;27  2,50   14   III  
2;05;11       a) 1,86   7   II 
         b) 2,96   9   IV  
2;05;25  2,70   10   III  
2;06;08  3,54   10   V  
2;06;22  3,40   11   IV  
2;07;06  2,99   12   IV  
2;07;19  3,35   12   IV  
2;08;04  3,69   10   V  
2;08;19  3,03   8   IV  
2;09;04  2,85   10   IV  
2;09;17  3,10   10   IV  
2;10;01  2,55   11   III  
2;10;14  2,90   12   IV  
2;10;28  3,51   12   V  
2;11;12  3,80   11   V  
2;11;25  4,17   14   +V  
3;00;09  2,96   11   IV  
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Neurketa hauek balio finkorik ez dutela eta erlatiboak direla frogatzeko 

Bianditzen 2;05;11 saioan bi neurri desberdin eman ditugu; bata grabaketaren 
hasierakoa da, non helduaren eskakizun eta galdera askori silaba bakarreko 
hitzekin erantzuten baitie Bianditzek, eta bestea saioaren erdi aldekoa da, non 
hizkuntz jokaera desberdina ('normalagoa') erakusten baitu. 

 
Neurri hauek tentuz ibili behar direla ahantzi gabe, haurraren garapen 

linguistikoa neurtzeko balio dute. Berez, aurrerago, haurraren deskribapen 
linguistikoa burutzen hasten garenerako utzi behar bagenitu ere, erreferentzia-
indize modura lanean zehar behin eta berriro erabiliko ditugunez, atal 
metodologiko honen barnean sartzea erabaki dugu. 

 
Bestalde, esan dugu helduaren hizkuntz jokaerak haurraren garapen 

mailarekin lotura estua duela, honen mailara egokitzen delako. EBBL haurren 
ekoizpen linguistikoen maila neurtzeko bakarrik balio duela esaten bada ere 
(Idiazabal 1991b:1291), guk frogatxo bat egin dugu helduen ekoizpenak unitate 
berekin neurtuz. Hona hemen helduek EBBLren arabera lortutako emaitzak 
haurrenekin erkatuz: 

 
x. koadroa. Haurren eta helduen EBBLa eta maila 
 

Egoitzen  Egoitzen    Helduen 
adina   EBBL   Maila  EBBL   Maila 
1;04;00  1,02   I  3,05   IV 
2;00;08  1,34   I  3,09   IV 
2;06;05  2,40   III  3,97   V 
3;00;07  4,15   +V  4,71   +V 

 
Bianditzen  Bianditzen    Helduen 
adina   EBBL   Maila  EBBL   Maila 
1;06;25  1,46   I  3,18   IV 
2;00;10  1,49   I  3,99   V 
2;06;25  3,40   IV  5,83   +V 
3;00;09  2,96   IV  5,90   +V 

 
 
Lagintxo bat hartu dugu sei hilabetetik sei hilabetera haurraren 

garapenarekin batera helduaren jokaera zein den ager dadin. Ikus daitekeen 
moduan, helduen maila (horrela neur badaiteke behintzat) haurrarenaren 
aitzinetik doa, nolabait berau bultzatuz. 

 
 
4.3.3.- Aroak sailkatzeko baliabideak 
 
Azkenik, egitura linguistiko bakoitzaren ezagutza aroka garatzen dela 

esan dugunez gero, aro horiek sailkatzeko haurren hizkuntz ekoizpenetan 
gertatzen diren jokabide batzuei erreparatuko diegu. Egitura jakin bat dela eta, 
behaketa horretatik antzeman ditzakegun tasun desberdinen arabera, 
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haurraren ezagutza maila zein arotan koka dezakegun esan dezakegu. Beraz, 
aroak bereizteko hartu beharko ditugu tasun horiek. 

 
López-Ornatek (1994:118-120) honako zortzi ezaugarri hauekin jokatzea 

proposatzen du jabekuntz prozesuaren egoera (beti egitura jakin bati 
dagokionez ari gara) zein den ondorioztatzeko. 

 
1.- Emankortasuna/Ez-emankortasuna. Behatu behar dugun lehenbiziko 

gauza da aztertzen ari garen egitura gramatikala agertzen zaigun edo ez, eta 
agertzen baldin bazaigu, haurrak era emankorrean erabiltzen duen edo ez. 
Tasun hau aro aurregramatikala gramatikaletatik desberdintzeko erabili dugun 
erizpide nagusienetako bat izan da. Bestalde, egitura agertu arren, emankorra 
dela esateko (edo haurrak era emankorrean erabiltzen duela esateko), 
morfema bat erro desberdinekin ekoiztua aurkitu behar dugu edo, bestela, erro 
bera morfema desberdinekin erabili behar du umeak. 

 
Emankortasunaren jokabide hau erabiltzeak egitura zehatz horren 

denboran zehar atzerakako eta aurrerakako mugimenduak egitera behartzen 
gaitu, hots, egituraren segimendua zuzen egiteko, saio batean egitura horrekiko 
jokabidea aztertzeaz gain, aurrekoak eta ondorengoak miatzera bultzatzen 
gaitu. Horrela froga dezakegu egituraren erabilera bakana den edo beste 
morfemekin aldatzen dituen, era emankorrean erabiliz. 

 
2.- Imitazioa/Emankortasuna. Imitazio soilak balio handirik ez badu ere, 

beste tasunen osagarritako erabil daiteke. Imitaziozko jokaerek balio dezakete 
nolabait egituraren hasiera unea kokatzeko edo, ezen zenbaitetan aro 
ezgramatikaletik (U.E.A.ko arotik) bigarren aro gramatikalera igarotzeko 
pausotzat har baitaiteke. 

 
Oro har, edozein egitura linguistikoren ekoizpen baten ezagutza maila 

lehenengo arokoa dela esanen da baldin eta egitura hori a) helduaren eredua 
entzun ondoren berehala ekoiztua badago, b) helduaren ereduaren segimendu 
ia zehatza bada, eta c) haurraren ezaguera gramatikalei ez dagozkien egitura 
linguistikoei badagokie. Azken ezaugarri hau betetzen den edo ez ikusteko 
beharrezkoa da, aurreko jokabidean bezala, behatzen ari garen egitura saio 
desberdinetan zehar, atzera eta aurrera, haurrak nola darabilen miran egotea. 

 
3.- Akats gramatikalik dagoen edo ez erreparatzea. Ikaskuntz prozesuan 

zehar haurrak egin ditzakeen hutsen artean ez-egitezkoak, egitezkoak eta 
gainorokortzezkoak aurki ditzakegu. Ez-egitezko eta egitezko hutsek barneratze 
prozesuaren bigarren aroan gaudela adieraziko digute eta, hortaz, haurra 
egitura zehatz hori lantzen ariko dela esan nahiko du. Gainorokortze hutsak, 
aldiz, hirugarren aroan kokatuko du egitura horren ezagutza maila, bestela, 
araua barneratu baino lehen, era honetako orokortzeak ez baitira posible. 

 
Baina alderantziz, akatsik ez aurkitzeak ez du esan nahi ezinbestean 

jabekuntzaren ezaugarri bat denik, zeren baliteke imitazio-prozesuaren ondorio 
izatea (zinetako gramatikalizazio-prozesuaren aurrekoa, alegia) eta, beraz, 
lehenbiziko aroko ekoizpentzat hartu beharra izatea. Horrela den edo ez 
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erabakitzeko baitezpadakoa izanen da egituraren prozesu orokorra, eta batez 
ere iragan hurbila nahiz geroa, behatzea. 

 
Bestalde, benetako hutsa den edo ez zehazteko beharrezkoa da haurrak 

zer esan duen eta zer esan nahi zuen jakitea. Horretarako, segida linguistikoa 
aski ez denean, (testu)inguruak eman beharko digu horren denaren berri. 

 
4.- Hizketako autozuzenketak. Haurrak autozuzenketaren ondoren 

ekoizpen zuzena emateak prozesua imitazio-aroa edo gramatikalizazio-aroa 
baino aurreratuago dagoela adierazten du. Hala ere, ez digu balio prozesua 
guztiz bukatua dagoen edo fase aurreratu batean dagoen zehazteko, non eta 
egitura hori menderatzen duen edo ez alderatzeko datu longitudinalak ez 
ditugun. 

 
5.- Haurrak helduari egindako zuzenketak. Haurrak helduari hizkuntz 

zuzenketak egiteak jabetu den sistema nolabait menderatzen duela esan nahi 
du, eta beraz, araua helduen ikuspuntutik maneiatzeko trebetasuna erakusten 
baitu, ezaugarri metalinguistikoak erabiltzen ari dela esan nahi du (4. aroko 
tasuna). 

 
6.- Aldaera estilistikoak. Eraikuntza linguistiko beraren aldaera 

desberdinak aurkitzeak esku artean haurrak darabilen erregela era malguan 
ibiltzen duela erakusten du. 4. aroko ezaugarria, hortaz. Eraikiera zuzenak dira 
baina era ez kanonikoan (edo ez oso kanonikoan) egituratuak eta, aldi berean, 
hizkuntz ereduan maiztasun urrikoak. Helduei eginikako zuzenketak bezala 4. 
aroan gaudela esan nahi du, egituraren manipulazioa eskatzen duelako berez. 
(cf. auek, oiek, ok aldaerak edo gorria ez al tzo txokolteikan? bezalako izen 
sintagma zatituak). 

 
7.- Aldaera formalak. Oraindik guztiz jabetu gabeko forma baten aldaera 

desberdinak agertzeak tartean forma zuzena egon daitekeela esan nahiko du 
haurra egitura horren prozesu arakatzaile baten barnean murgildua dagoela. 
Arakatze ekintza honek adierazten digu imitazio eta gramatikalizazio aroaren 
tartean gaudela (lehenengo edo bigarren aroa). 

 
8.- Eten beteak edo hutsak. Ezaugarri hau, nahiz eta interpretazio zaileko 

ezaugarria izan eta berez isolaturik hartuta balio handirik ez eduki, beste 
aldagai batzuekin batera hartuz anbiguitateak desegiten laguntzen baldin 
badigu esanguratsua eta garrantzizkoa izan daiteke. Zenbaitetan etena 
gauzatzeak esan nahiko du haurrak egitura bat prozesatzeko darabilen baino 
denbora gehiago behar duela ekoizpena zuzen emateko; orduan automatizazio-
falta dela adieraz dezake etenak, hau da, jabekuntz prozesu osoaren tarteko 
bidean dagoela. Edo beste modu batera esan, egitura ez automatizatu bat 
zuzen ekoizteko behar duen denbora dela esan daiteke. 
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III. ATALA: 
 
 

HAURREK JASOTAKO  
HIZKUNTZAREN DESKRIBAKETA 
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5.- GOIZUETAKO HIZKERAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 
 
 
Kasuen eta izen sintagmaren determinazioaren garapenaren 

azterketarekin hasi baino lehen gurasoek, eta hauen eredua segituz haurrek 
ere, darabilten hizkerari buruz bi hitz bederen esatea komenigarria dela 
iruditzen zaigu, alde batetik, suertatzen diren zenbait gertakari kontuan 
hartzeko, eta beste aldetik, gure azterketarako euskalkiak berak sortzen 
dizkigun hainbat arazo agerian paratzeko. Hortaz, euskalkiaren ezaugarri 
orokorrak eta gure ustez nabarmenenak direnak azalduko ditugu. 

 
Bonaparteren sailkapenaren arabera Goizuetako hizkera Goi-nafarrerako 

Gipuzkoako azpieuskakiaren barnean sartzen da Arano, Oiartzun, Irun eta 
Hondarribia herrietako hizkerarekin batera.  Baina Goizuetako hizkerak 
azpieuskalki honetako zenbait bereiztasun baldin baditu ere, beste ezaugarri 
asko eta askotan erabat urruntzen da aipatutako herrietako hizkeratik43. 

 
Horregatik eta haurren ekoizpenak hobeki ulertzeagatik, guri dagokigun 

lanerako egokiagoadela iruditzen zaigu azalpen orokor bat ematea gero adibide 
guztiak banaka-banaka iruzkintzen aritzea baino, eta horrenbestez halaxe 
jokatuko dugu bi zertzeladetan nolabaiteko deskribapen orokor bat eginez. 

 
Hemen gainbegiratu bat emanen diegun puntuak honako hauek dira: 

bokalismoa, kontsonantismoa eta aditz morfologia. Izenari eta izen sintagmari 
dagozkion xehetasunak aparte eskainiko ditugu, zeren, bereziki aztertu behar 
ditugun unitateak izanik, erreposkiago aztertzea merezi baitute. 

 
 
5.1.- Bokalismoa 
 
Bokalismoaren barnean zerbait azpimarratzekotan itxidurak, aferesiak, 

sinkopak eta zenbait diptongoren murrizketak aipatuko genituzke. 
 
 
 
 
5.1.1.- Itxidurak 
 
Izen bakan batzuetan suertatzen diren itxidurak aparte utziz 

(garrantzitsuena, behar bada, gure lan-eremuari atxikiz ogi > ui dela esan behar 
dugu), -(t)xe(ag)o graduatzailea daraman morfema indartzailean eta 
ho(ne/rre)lako hitzean gertatzen direnak hartuko ditugu aintzakotzat: 

 

                                                 
43 Xehetasun gehiagorako ikus ZUBIRI, J.J./PERURENA, P. (1995) 
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- -(t)xe(ag)o > -(t)xio: aundixio, auntxixio (< haruntzaxeago; adibide 
honetan -xe- morfema indartzaileaz gain hasierako bokala ere, asimilazioz, itxi 
egin da). 

 
- Holako > óloko. Nolakotzaile honetan -a- bokal irekia, asimilazioz, 

atzeratu eta itxi egiten da. 
 
*Edun aditz-laguntzailearekin ere, iraganaldiko zenbait formatan antzeko 

gauza gertatzen da. Asimilatzen den bokalak, hurrengo silabak duen bokalaren 
itxura hartzen du, bokal hori -i- edo -u- denean. 

 
(1) genu(e)n > gunun ('giñun' ere bai) 
(2) zenu(e)n > zunun ('ziñun' ere bai) 
(3) geni(o)n > ginin 
(4) zeniguten > ziniuten 

 
Jakin aditz trinkoarekin ere beste hainbeste jazotzen da, bai orainaldian 

eta bai iraganaldian: 
 

(5) ba al dakik? > ba al dikik? 
(6) ba al tzaki(e)n? > ba al tzikin? 

 
Baina azentua hartzen duenean jatorrizko formara itzultzen da: 

(7) badakit > badákit 
(8) bazaki(e)n > bazákin 

 
Zenbait kontsonante sabaikariren eraginez aurreko bokala itxi egiten da. 

Hori da adibide honetan ageri dena: 
 

(9) etxe > itxe 
 
 
5.1.2.- Irekidurak 
 
Irekiduretan arreta, batez ere, *edun adizlaguntzailearen orainaldiko 

nork-en bigarren pertsonari dagokion morfeman, -zu morfeman alegia, eta 
itxuraz behintzat berdina den nor-nori saileko izan aditzaren bigarren 
pertsonaren morfeman paratuko dugu, zeren ireki egiten baita azken bokala, -u 
> -o bihurtuz (cf. -zu > -zo): 

 
(10) duzu > *(du)zo > zo 
(11) didazu > diazo 
(12) badakizu > badakizo 
 
(13) z(a)izu > zizo 

 
*Edun aditzlaguntzailearen singularreko 3. pertsonan ere antzetsuko 

gauza gertatzen da: 
 

(14) du > do (ikus aditza: dugu > du; eta du > do) 
(15) ditu > tto (ikus aditza: ditugu > ttu; ditu > tto) 
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Baina -zu morfemak edo *edun aditzaren 3. pertsonako do horrek 
atzizkiren bat hartzen dutenean jatorrizko formara itzultzen dira: 

 
(16) nái zun guzía 
(17) emán diazúlako 
(18) dikizúna kontátu 
(19) nái dun guzía ín lezákè 
(20) biltzén ttun pixárrak e besténtzat tto ('biltzen dituen pixarrak   
 ere besterentzat ditu') 
(21) zuri gustatzen tzizuna au da. 

 
Beste irekidura nabarmena hura determinatzailean (guk 'erakusle' ere 

deituko diogu, kasuan kasu) suertatzen da: 
 

(22) (h)ura > orá 
 
 

5.1.3.- Aferesiak 
 
Aferesiak direla eta, aditz batzuen eta zenbait hitzen hasierako e-, o- edo 

i- bokalak erori egiten dira: 
 
 e-, i- > Ø: torri, karri, kusi, man, san, re/e (< ere), do/o (< edo), e.a. 
 o- > Ø: men/ben (< omen), te (< ote), e.a. 
 
 
5.1.4.- Sinkopak  

 
Sinkopak eragin izugarria du Goizuetako hizkeran, eta gehienbat maila 

lexikoari eragiten dionez, askotan 'ulergaitz' bihurtzen da ezagutzen ez duen 
edozeinentzat. 

 
Normalean, silaba azentudunaren ondoren doazen hainbat silaba bereizi 

(gehienetan -a bokala daramaten silaba zatiak)  sinkopatu egiten dira. 
Sinkopatzen diren silabak, edo silaba-zatiak, honako hauek dira: -ta- (-te-), -da- 
(-de-), -ga-, -ra- eta -a- (bakarrik nahiz silabaren azken osagarri denean), eta 
neurri txikiagoan -ba- (-be-, -e-). Hitzik gehienxkoenetan aditz partizipioa 
osatzeko erabiltzen den -tu atzizkiaren aurretik doazenean erortzen dira44. 
Konparaziora, erabat zabalduak daude: 

 
-ta- > Ø: kontéstu (< kontestatu), aóntu  (< agóantatu), apúntu (< 

apúntatu), apóstu (< apóstatu), botzen (< bótatzen), e.a. 
 
-ga- > Ø: allétu (< allégatu), kastítu (< kastígatu), zértik (< zérgatik), 

orrétik/ártik (< horrégatik, hárgatik), sárra (< sa(g)arra; adibide honetan ez da 
besteetan bezalako sinkopa-mota bera suertatu: frikari ahostunaren erorketaren 
ondorioz bokal sinpletze bat besterik ez baita izan; horixe bera gertatu da beste 
honetan ere: su(d)urra > súrra), e.a. 

 

                                                 
44 Adibide ugariago ZUBIRI, J.J./PERURENA, P. (1995) lanean. 
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-da- (-de-) > Ø: beréntu (< berendatu < merendatu), sozídea (< 
sozí(e)dadea), gáltu (< galdetu), e.a. 

 
-ba- (-be-) > ø: akátu (< akabatu), ókio (< hobeki(ag)o; baina 

sinkopatutako silaba hitz amaieran gelditzen denean berreskuratu egiten da: 
óbe). 

 
-ra- > Ø: títu (< tíratu; baina tira; eta gero 'tí zak órtik'), atétzen/atéko (< 

atératzen/atérako; baina atére/atéri), zétu (< zératu), béitu (< be(g)iratu), espétu 
(< espératu), e.a. Gertakari desberdinekoa da, baina asimilazio prozesuaren 
ondorioz antzeko zerbait jazo zaiola ematen du erruz erabiltzen den hitz honi: 
parátu > pátu. Aditz-partizipioak osatzeko -tu atzizkia ez duten arren, multzo 
honetan sartu beharko genituzke beste adibide hauek: éuldi (< eguraldi) bedétzi 
(< bedératzi), zaté (< zareté), abétsa (< abératsa), e.a. 

 
Antzeko laburketak gertatzen dira -ra silaba hitz mugan gelditzen den 

zenbaitetan: denbora > dénbo, zara > za, gara > ga . 
 
-a- > Ø: abítu (< abiatu), kanbítu (< kanbiatu), pasétu (< paseatu), marétu 

(< mareatu), yon [goz, zoz, dioz,…] (< joan [goaz, zoaz, dioaz,…]), e.a. 
 
-a- (silabaren zatia izan arren) > ø: txokólte (< txokolate), aiéntu (< 

aienatu), abístu (< abisatu), asértu (< haserretu), apróxtu (< apro(be)txatu), e.a. 
 
Sinkopatzat ez hartu arren, testuinguru berdintsua ediren dezakegu 

izenondo konparatiboak eraikitzeko -ago atzizkian (cf. -ago > (-ao) > -o: geio, 
aundío,…) eta egon aditz trinkoaren singularreko hiru pertsonekin ere (cf. nago, 
hago, dago > no, yo/ao, do. 

 
-e- (silaba beste kontsonanteren batekin osatzen duenean) galdu egiten 

da honako kasu hauetan: -garrena (zenbatzaile ordinalak eraikitzeko atzizkia) > 
arna: biarna, irúarna, láuarna,… eta barna  posposizioa (< barrena; mendí(:)n 
bárnà, itxé(:)n bárnà,…). 

 
Baina azentua -e- daraman silaba horrek hartzen duenean mantendu 

egiten da: barréna, barrénera, barrénetik,… 
 

Hainbat izen-aditzetan ezezik beste adizki formetan ere suertatzen dira 
aipatu sinkopak. Alde batetik, aditz jokatuetan, geroaldia adierazteko 
partizipioaren gainean -ko atzizkia itsatsiz osatutako adizkiak ditugu. Hauetan, 
ez denetan noski, azentuaren ondotik doan silabako bokala (normalean -i- 
bokala) sinkopatu egiten da, batez ere hizkera azkarra denean. 

 
(23) etorriko > (e)tórko 
(24) ekarriko > (e)kárko 
(25) ikusiko > (e)kúsko 
(26) erosiko > erósko 
(27) ibiliko > ibílko 
(28) yarriko > yárko 
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Beste aldetik, *edun adizlaguntzailean, batez ere nor-nori-nork saileko 
zenbait formatan antzeko fenomenoa gertatzen da sinkopari dagokionez -
azentuaren gakoa erabat aldatzen baita-, baina oraingoan -u- bokalarekin 
(kontutan har nork = zuek pertsonari dagokion morfema -zute dela eta ez -zue): 

 
(29) aiek zúri (zueri) emán dizté (< dizute) 
(30) zuek níri emán diazté (< di(d)azute) 
(31) nik zúeri emán diztét (< dizutet) 

 
 
5.1.5.- Diptongoak 
 
Orokorrean diptongoak mantentzen badira ere, badaude aipatu 

beharreko hainbat gertakari. 
 
Lehenengoz eta behin, aipatzekoa da -n-z amaitzen diren aditzei, 

geroaldia adierazteko paratzen zaien -en morfema -in bihurtzen dela zenbait 
testuingurunetan diptongoa sortuz: iza(n)en > izáin, ema(n)en > emáin, 
esa(n)en > esáin, ja(n)en > yáin, yo(an)en > yóin45, e.a. Geroaldia adierazteko -
en atzizkia erabiltzeaz gain -ko ere ibiltzen da, zein zeini gailen dakiokeen 
esaten zaila delarik. 

 
Bestalde, batez ere lexikoari atxikirik, ondorengo gertakari hauek ditugu 

azpimarragarrienak: 
 
ai > a: kontsonante sabaikarien46 ondoan: gáñ, lañó, abálla, sálla, mátte, 

áttu (< ahitu; desberdina da aittu [< aditu]), e.a. 
ai > i : hiztegi mailan amórri (< amorrai). Eta honako beste hauek: biño (< 

baiño), izí(:)n (< izain < iza(n)en), bezíñ/bizíñ (< bezain), bit- (< bait-; cf. bito, 
bitio, bizen), e.a. 

ai > e: nónbettè, zérbettè, zéinbettè, nóizbettè (< nonbait ere, zerbait 
ere,…). 

ei > e: yéki, yétsi, yétzi, leó (< leiho)47, e.a. 
ei > i: bítu (< beitu), e.a. 
 
 
5.1.6.- Hiatoen murrizketak 
 
Ia beti beren hartan irauten dute, salbuespenak salbuespen. Interesatzen 

zaizkigun hiato murrizketarik gehienak deklinabide atzizkiren bat itsasterakoan 
suertatzen direnez, kasuez mintzatzen garenean mantsoxeago mintzatuko 
gara. 

 
Ezin atzen gaitezke konparaketako superlatibo erlatibozko -en atzizkiaz, 

zeren bere baitan duen -e- hori erori (edo asimilatu) egiten baita: aundína, 

                                                 
45 Zuzenago litzateke, behar bada, yoa(n)en > *yoain > yóin gertatu dela esatea. 
46 Ikus 5.2.5. atalean bustidurari eskainitako azalpneak. 
47 Egia esan, denak errenkan, elkarren segidan paratu baditugu ere, fenomeno desberdina da 
leiho > *leyo > leó hitzean gertatu dena eta beste hitzetan gertatzen dena. 
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ttíkina, mántsona, arró(o)na,… Eta horren gainean eraikitako formak ere bai: 
gútxinez, géinez, géinetan,… 

 
 
5.2.- Kontsonantismoa 
 
 
5.2.1.- Herskariak 
 
Euskal dialektologian zenbait desberdintasun agertzen duten hitz 

hasierako herskariak ahoskabe egiten dira Goizuetan: piper, pake, pekatu, 
pataio, torre, titare, karraio, karraxi,… 

Gure korpusean zehar hainbat alditan topatuko dugun herskari-aldaketa 
bat ere ezin dezakegu alde batean aipatu gabe utzi: 

-d- > -r-: edan > eran, audo > auro, e.a. 
 
Hizkera arruntean hitz bukaerako herskariek asimilatzeko joera izugarria 

dute baldin eta hurrengo hitza beste herskari batekin hasten bada. Mostra 
garan bat paratzeko, zenbaitetan badirudi 'ni-kantatuko dut' esaten dela 'nik 
kantatuko dut' esan beharrean, hots, izenordearen ergatibo marka (bukaerako 
kontsonante herskaria) ez dela entzuten ematen du. 

 
 
5.2.2.- Txistukariak 
 
Txistukarien sailean sartzen diren fonema guztiak arrunt ongi bereizten 

dira. Zenbait euskalkitan, eta euskara batuan, hasieran tx- duten hitzak hemen 
z-rekin ahoskatzen dira; beste hainbat, ordea, bere halaxe mantentzen dira. 
Hona nola dagoen banatua oro har: 

 
• tx-: txori, tximeni, txixtor, txoro, txitxo, txópiña ('zotíña'), txixtu (≠ ziztu), 

txalaparta (≠ zalaparta),… 
• z-: zakur, zarri/zerri, zapela, zilburra, zimak, ziripurdi, zimiko, zimur, 

zintzerri, zotzak, zurí,… 
• x-: xenda, xamur,… 
 
Fonema hauek direla eta, palatalizazio adierazkorra erabiltzen da, 

besteak beste, hitz hipokoristikoak adierazteko eta, gure gaiarekin zeharo lotua 
dagoelarik, haur hizkeraren munduan murgiltzeko (cf. ximiko, ximur, e.a.). Sarri 
azalduko dugu puntu hau polikixeago. 

 
Maileguzko hitzetan ez ezik, sandhietan ere frikariak afrikatu egiten dira 

kontsonante urkarien ondotik, batez ere aditz-laguntzailearekin osatzen diren 
multzoetan. Hala nola: 

 
(32) (h)an zen > an tzen 
(33) (e)saten zu(e)n > (e)saten tzun 
(34) yan zuten > yan tzuten 
(35) emain zizun > emain tzizun 
(36) eon zen > eon tzen 
(37) in (de)zagun > in tzaun 
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(38) (ah)al zu(e)n bezela > al tzun bezela 
(39) (e)torri al zen? > (e)torri al tzen? 
(40) zer (du)zute? > zer tzute? 
(41) be(h)ar zena > bear tzena 

 
'Ez' adberbioarekin suertatzen diren kontsonante elkarketak, eskema 

modura, honela azalduko genituzke48: 
 
 - Ez + herskariak 
 
ez + b- > ezp-: ez bado > ezpádo, ez bada heldu > ezpáda eldú, ez 

baitaki > ezpáitaki/ezpáitiki,… 
 
ez + d- > ezt-: ez da > ézta, ez du > éztu/ézto, ez dio eman > éztio 

eman, ez daki > éztiki,… 
 
ez + g- > ezk-/ezg-: (e)torriz gero > (e)torrizkero; baina pluraleko 

lehenbiziko pertsonari dagozkion aditzak eta adizlaguntzaileak ez dira 
ahoskabetzen: éz ga tórri, éz goz, éz gaude, éz gunun,… 

 
 - Ez + beste hainbat kontsonante 
 
ez + z- > etz-: ez zen > étzen, ez zun > étzun, ez ziun > étziun, ez zo(a)z 

> étzoz,… 
 
ez + l- > el-: ez litzake > élitzake, ez luke > éluke, ez li(o)ke > élike,… 
 
ez + n- > en-:  ez naiz > énaiz, ez ni(n)tzan > énitzan, ez noa > énoa, ez 

nuke > énuke, ez nu(e)n > énun,… 
 
ez + y- > ey-:  ez yaiz > éyaiz, ez yitzan > éyitzan. Hala ere, ez yoa, ez 

yuen eta antzekoak ere entzun daitezke. 
 
 
5.2.3.- Beste frikariak 
 
Atal honetan aipatuko dugun bakarra /j/ fonema izanen da. Esan 

dezagun, oro har, hasierako /j/ fonema hau sabaikaria dela (cf.: yábe, yái, 
yákin, yan, yántzi yárri, yáso, yéki, yénde, yétsi, yétzi (< yeitzi), yo, yóko, 
yokátu, yon (< joan), yornála, yorrátu, yósi, yostórtza (< yostorratza), yostáka 
(ibilli, a(r)i), e.a.). Hala ere, salbuespenak, guti diren arren, baditu (cf. jator, 
jauna, jítu (< jiratu), juxtu-juxtu, Jainko, jela ('horma, koila'), jertsea, juntatu, 
justizia, e.a.). 

 
 
5.2.4.- Dardarkariak 

 

                                                 
48 Begi bistan denez, gertakari diferenteak diren arren denak batera paratu ditugu, gure 
helburua ez baita alor hau xehetasun guztiarekin aztertzea, azalpen argigarriren bat edo beste 
ematea baizik. 
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Sail honetan, Goizuetako hizkeran ahoskera desberdinekin aurki 
dezakegun behar perifrasiak eratzeko adizkia aipatu nahi dugu, honako aldaera 
desberdin hauek ediren baititzakegu: bear, biar, bar eta ber, bukaerako -r gogor 
hori sekulan galtzen ez duelarik. Baina deskribaketak egiteko erabili ditugun 
corpusetan, haurren ekoizpenetan batez ere, maizkara topatuko gara dardarkari 
leunduarekin, eta zenbaitetan dardarkari ezarekin ere bai (cf. (h)au ma(r)gotu 
b(eh)ar (d)ut, (e)kusi b(eh)a(r) dut, e.a.). 
 
 

5.2.5.- Bustidura 
 
Bustiduraz hitz egiten dugunean bi sail nagusi berezi behar ditugu, alde 

batetik, asimilazio bustidura, eta bestetik, bustidura adierazgarria. 
 
Asimilazio bustidurari gagozkiola, esan dezakegu n, l edo t 

kontsonanteen aurrean [i] bokala nahiz [i] bokalerdia aurkitzen dugunean 
sabaikaritu egiten direla kontsonante horiek ñ, ll edo tt bihurtuz. Gertakari hau 
erabatekoa da eta beti burutzen da, salbuespenen bat aparte utziz, i- bokalaren 
ondotik doazen aipatu kontsonanteekin (cf. fiña, ariña, illea, illabete, itto, 
geldittu,…). Halaber, paretsuko jokaera dute ber kontsonante horiek i- 
bokalerdiaren ondoren aurkitzen direnean; baina kasu honetan hitz sail batean 
kontsonante sabaikariak bokalerdia asimilatzen du (cf. gáña, záña, olló, átta, 
áttu (< ahitu), e.a.), eta beste hitz sail batean, berriz, bokalerdi hori mantendu 
egiten da nahiz eta ondorengo kontsonantea busti (cf. satáiña, erréiña, áittu (< 
aditu), séittu, déittu, e.a.). Aipatu dugun bereizketa hau egitea garrantzizkoa da 
áttu/áittu (< ahitu/aditu) bezalako pareak bereizteko eta, ahal bada, azaltzeko. 

 
Nahita burututako bustiduran hiztunak ez du berari gogoratzen zaionean 

egiten, intzentzio zehatz batekin baizik eta balio semantiko jakinarekin49. 
 
Bustidura mota honek arestian aipatutako kontsonanteez gain txistukari 

ez-sabaituei eta dardarkariei ere eragiten die (cf. gizon/gixon, itsusi/itxuxi, 
ekarri/ekalli, hori/holli, e.a.; eta atzeko bokal itxia agertzen ez den inguruneetan: 
bat/batt, kontu/konttu, amona/amoña, pala/palla, e.a.). 

 
Berariazko bustiduraren erabilera hau, batez ere, bi arlotan gertatzen da: 
 
1.- Hipokoristikoetan: gizon > gixon, Zabala > Xabala,… 
2.- Haur hizkeran. Badirudi, haur hizkeran tikitasuna eta sonoritate 

gehiago lortzeko edo hizkuntza adierazkorragoa bihurtzeko edo, kontsonante 
bustiak erabiltzeko joera haundia dagoela. Euskal haur hizkuntzaren 
ezaugarrietako bat, bereiztasun lexiko eta morfosintaktikoez gain, hauxe 
genuke hain zuzen ere: alderdi fonetiko-fonologikoa (Zubiri 1995: 175-203). 
Bestela esateko, hizkera-mota honek, haurrekiko komunikazio-elkarrekintzan 
murgiltzen garenean, helduari bere hizkuntz errejistroa aldatzea eginarazten 
dio, bai maila fonikoan bai aipatu beste mailetan. Horrela, txistukarien sailean 
suertatzen diren aldaketak oso nabarmenak eta garrantzizkoak dira hizkera 
honetan eta honela burutzen dira (grafiaren arabera ematen ditugu): 

                                                 
49 Xehetasun gehiagorako ikus Oñederra (1990) 
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 z ---> x 
 s ---> x 
 x ---> x 
 tz ---> tx 
 ts ---> tx 
 tx ---> tx 
 
Arau fonologiko hau [- goiko] kontsonante txistukariak [+ goiko] 

bihurtzean datza, berez [+ goiko] direnak bere hartan gelditzen direlarik (cf. x > 
x eta tx > tx). Arau honek euskarazko hots horiek dituen edozein hitzi, zeinahi 
dela ere, eragin diezaioke, nahiz izen arrunta izan (cf. xaldi, gixon, hatxapar, 
xotx,…), nahiz izen berezia izan (cf. Donoxtia, Xalou, Egoitx, Ekaitx,…), nahiz 
adjektibo (cf. motx, gixen, xahar, itxuxi,…), nahiz aditz (cf. xatox, xara, exan, 
etxan, xartu,…), nahiz adberbio (cf. atxo, xegituan,…), nahiz galdetzaile (cf. xer, 
xeinek, noix,…), e.a. Areago, esaldi osoko txistukari guztietara heda daiteke 
araua (cf. 'Xer ari xara xu?'). 

 
Txistukariei ez ezik, beste zenbait soinuri ere eragiten die sabaikaritze 

arau horrek, baina ez du txistukarien kasuan duen adinako indarrik, edo 
nahiago bada, ez du besteak bezainbateko ez hedadura ez erabilerarik. 
Hauexek dira aipatu nahi ditugun hotsak: 

 
 t ---> tt 
 d ---> dd 
 l ---> ll 
 r ---> ll 
 rr ---> ll 
 
Adibide batzuk paratuko ditugu mostratako: batt, konttu, belddur, pollitta, 

palla, holli, ekalli, etolli, e.a. Ikus daitekeenez, herskari horzkariak eta zenbait 
ozen ditugu bustitzen diren hotsak, denak [+ goiko] bihurtzen direlarik. Baina, 
esan bezala, nahiz eta gure corpusean horrelako adibide askorik aurkitu ez -eta 
erabilera askotaz ere urriagoa izan-, ezin uka daiteke arau hori oraindik 
indarrean dagoela. 

 
 
5.3.- Aditz morfologia 

 
Goizuetako ezaugarri aipagarri bat patu  (< paratu) eta yarri aditzak dira. 

Biek banaketa osagarria dute: bata, yarri, nor motako aditza da, eta bestea, 
patu, nor-nork motakoa; hau da, ni emen yarriko naiz esaten da, eta nik 
(zerbait) emen patuko dut. Sekulan ez da esaten *ni emen patuko naiz, eta 
goizuetarren artean ez diote elkarri esaten *ik yar tzak ori or, baizik eta pa zak 
ori or; baina kanpokoekin hitz egiten dutenean askok yarri aditzera jotzen du 
(jarri-ra, [x] ahoskera guturalarekin eta guzti). Bestalde, yarri aditzarekin beste 
hainbat eraikitzen dira; esaterako eseita yarri, etzanta yarri, e.a. 
 

Beste aldetik, aipatu behar da Goizuetan heldu + izan erabiltzen dela 
etorri aditz trinkoaren ordez; beraz, aditz jokatuak aspektu marka burutua duen 
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arren, esanahiari begiratuz gero puntukaria da, eta modu horretara ibiltzen da. 
Era berean, forma hori oinarritzat harturik, heldu den asten/urten/illabeten 
esaten da. Interesgarria izanen da, seguru asko, aditzaren aspektua 
aztertzerakoan, haurraren hizkuntz garapenari gagozkiolarik, noski, aditz jokatu 
puntukari honen prozesua noiz hasi eta nola gauzatzen den ikustea. 

 
Eduki aditz trinkoa gipuzkeraz baino askotaz ere gutxiago erabiltzen da 

Goizuetan. Normalean *edun aditza erabiltzen da eduki aditzaren partez: nik 
ttut, ark do, emen dut eta antzekoak askoz ere usuagoak dira nik 
dauzkat/dauzkit, ark dauka/dauki, emen daukat eta beste hauen tankerakoak 
baino. Guk bildutako korpusean haurrek apenas erabiltzen dute alerik. 

 
 
5.3.1.- Adizlaguntzailearen paradigmak 

 
5.3.1.1.- NOR saila 

 
  Orainaldia Iraganaldia 
  
  naiz   nitzan 
  (y)aiz   (y)itzan 
  da   zen 
  ga   giñan 
  za   ziñan 
  zate   ziñaten 
  dia   zian 
 
 Begi bistakoaz aparte, esan behar dugu orainaldiko naiz laguntzaileari 
menderagailuren bat itsasten zaionean bukaeran iraganaldiko forma hartzen 
duela (cf. torri nitzanen esaldiak bi adiera ditu: etorri naizenean eta etorri 
nintzenean; beste torri nitzala esaldiak bezalaxe). Beraz, menderagailuren bat 
hartzerakoan orain eta iraganaldiko formak adierazteko iraganaldiko 
laguntzailera jotzen da. 

 
 
5.3.1.2.-  NOR-NORI saila 

 
   Orainaldia        Iraganaldia 
 
 zit  zkit   (zi)zian  zkian 
 zik/n  zkik/n  (zi)zien/ñan  zkien/-ñan 
 zio  zkio   (zi)zin  zkin 
 ziu  zkiu   (zi)ziun  zkiun 
 zizo  zkizo   zizun   zkizun 
 zizute  zkizute  zizuten  zkiz(u)ten 
 zite  zkite   (zi)ziten  zkiten 
 
 Ohartu diptongoaren murrizketa (cf. ai > i) eta pluraleko forma bereziez 
gain, singularreko 3. pertsonak, hari indizeari dagokionak alegia, nori-ren -o 
morfema galtzen duela atzizkiren bat eransten zaionean (paradigmetan 
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iraganaldiko formetan ikus daitekeen bezala: (zi)zin eta zkin; baita -(e)n edo -
(e)la eta hauen gain eraikitako menderagailu guztiak hartzen dituenean ere: 
zin/zila, zkin/zkila). Orduan, nor sailean bezala, forma sinkretikoak aurkitzen 
ditugu orain eta iraganaldiko ia adizki guztietan. 

 
 
5.3.1.3.-  NOR-NORK saila 

 
    Orainaldia    Iraganaldia 
 
 dut  ttut   nun   nittun 
 duk/-n ttuk/-n  (y)uen/-nan  ttuen/-nan 
 do  tto   zun   zittun 
 du  ttu   gunun   ginittun 
 zo  ttizo   zunun   zinittun 
 zute  ttizute  zunuten  zinittuzten 
 dute  ttuzte  zuten   zittuzten 
 
 

5.3.1.4.-  NOR-NORI-NORK saila 
 
Orainaldia 

 
  HARI   HAIEI 
 
nik  dit/ttit   ditet/ttiztet 
hik  dik/n//ttik/n  ditek/n//ttiztek/n 
hark  dio/ttio   dite/ttizte 
guk  diu/ttiu   diteu/ttizteu 
zuk  dizo/ttizo   dizute/ttizute 
zuek  dizute/ttizute  dizute/ttizute 
haiek   dite/ttizte   dite/ttizte 
 
  NIRI    GURI 
 
hik  diak/n//ttiak/n  diuk/n//ttiuk/n 
hark  dit/ttit   diu/ttiu 
zuk  diazo/ttiazo  diuzu/ttiuzu 
zuek  diazute/ttiazute  diuzute/ttiuzute 
haiek   diate/ttiazte  diute/ttiuzte 
 
   ZURI    ZUEI 
 
nik  dizut/ttizut   dizutet/ttizutet 
hark  dizo/ttizo   dizute/ttizute 
guk  dizu(u)/ttizu(u)  dizuteu/ttizuteu 
haiek   dizute/ttizute  dizute/ttizute 
 
   HIRI 
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nik  di(e)t/diñat//tti(e)t/ttiñat 
hark  dik/-n//ttik/-n 
guk  diu/diñau//ttiu/ttiñau 
haiek   ditek/-n//ttiztek/-n 

 
 
Iraganaldia 

 
  HARI   HAIEI 
 
nik  nin/nittin   niten/nittizten 
hik  (y)ien/nen/ittien/nen (y)iten/nen//ittizten/nen 
hark  zin/zittin   ziten/zittizten 
   zin/zkin   ziten/zkiten 
guk  ginin/ginittin  giniten/ginittizten 
zuk  zinin/zinittin  ziniten/zinittizten 
zuek  ziniten/zinittizten  ziniten/zinittizten 
haiek   ziten/zittizten  ziten/zittizten 
   ziten/zkiten   ziten/zkiten 
 
  NIRI    GURI 
 
hik  (y)ian/nen/ttian/nen yiun/nen/ittiun/nen 
hark  zian/zittian   ziun/zittiun 
   zian/zkian   ziun/zkiun 
zuk  zinian/zinittian  ziniun/zinittiun 
zuek  ziniaten/zinittiazten ziniuten/zinittiuzten 
haiek   ziaten/zittiazten  ziuten/zittiuzten 
   ziaten/zkiaten  ziuten/zkiuten 
 
   ZURI    ZUEI 
 
nik  nizun/nittizun  nizuten/nittizuten 
hark  zizun/zittizun  zizuten/zittizuten 
   zizun/zkizun  zizuten/zkizuten 
guk  ginizun/ginittizun  ginizuten/ginittizuten 
haiek   zizuten/zittizuten  zizuten/zittizuten 
   zizuten/zkizuten  zizuten/zkizuten 
 
   HIRI 
 
nik  ni(e)n/niñen//nitti(e)n/nittiñen 
hark  zi(e)n/ziñen//zitti(e)n/zittiñen 
   zi(e)n/ziñen//zki(e)n/zkiñen 
guk  gini(e)n/giniñen//ginitti(e)n/ginittiñen 
haiek   ziten/zitenen//zittizten/zittiztenen 
       //zkiten/zkitenen 
 
Bi gauza besterik ez genituzke azpimarratu nahi. Lehenengoa, agerian 

dagoenez, pluralgileari dagokio; izan ere, aniztasuna adierazteko -it- erabiltzen 
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da (gogoan izan orainaldiko adizkietan aferesiak eragindako tti- dugula, baina 
diti- busti batetik datorkeena, ditut > dittut > ttut bezalaxe), eta ez -zki- 
pluralgilea. Salbuspen bakarrak iraganaldiko nork ataleko hark eta haiek 
indizeei dagozkien formak ditugu, hauetan bi pluralgileak erabiltzen baitira (cf.: 
zittian/zkian, zittien/zkien, zittin/zkin, zittiun/zkiun,… eta zittiazten/zkiaten, 
zittizten/zkiten, zittizten/zkiten,…; aurkeztu ditugun bigarren aldaerak, aferesia 
dela eta, eraldatuak agertzen zaizkigu: (zi)zkian, (zi)zkin,…). 

 
Bigarren oharra nori ataleko hari pertsonaren gainean egin behar dugu. 

Nor-nori atalean aipatu dugun legez, -o morfema bukaerako lekunean bakarrik 
mantentzen da, gainerako ingurune guztietan -pertsona atzizkia eransten zaiola 
(cf.: diot > dit, diozu > dizo, diote > dite,…), edo iraganaldiko -n hartzen duela 
(cf.: zitzaion > (zi)zin,…), edo menderagailu baten bidez osatzen dela (cf.: diola 
> dila, dionean > dinen,…- galdu egiten du nori-ren ezaugarri hori forma 
sinkretiko ugari sortuz. 

 
 
5.3.2.- Zenbait aditz trinkoren paradigmak 
 
Aditz trinko erabilienen paradigmak, aldiz, ondoan agertzen ditugun beste 

hauek dira. 
 

 
EGON 

 
Orainaldia    Iraganaldia 
 
no     neon (nengon, nongon) 
yo (ao)    engon 
do     zon 
gaude     gaunden 
zaude     zaunden 
zaute     zaunten 
daude     zauden 
 

JOAN 
 
Orainaldia    Iraganaldia 
 
noa     niñon 
(y)oa     iñon 
dio     zion 
goz     giñozen 
zoz     ziñozen 
zozte     ziñozten 
dioz     ziozen 

 
Bi aditz trinko hauen paradigmak ezarri nahi izan ditugu, aurkeztutako 

aldaerak jasan dituzten itxuraldaketak direla eta beste adizki formekin nahas 
daitezkeelako. Hona hemen bereziki aipatu nahi dutugunak: 
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dio: 1.- joan aditz trinkoaren singularreko 3. pertsona (< diho[a]), eta 2.- 

Nor-nori-nork saileko laguntzailea (hark hari). 
 
do: 1.- egon aditz trinkoaren singularreko 3. pertsona (dago), eta 2.- 

*edun aditzaren singularreko 3. pertsona (du). 
 
Askotan, zein den zein asma daiteke, ez da arazo handirik sortzen 

adizlaguntzailea edo aditz trinkoa den erabakitzeko garaian. Beste batzuetan 
inguruneak berak lagundu beharko digu bata edo bestea aukeratzen; baina, 
inoiz, gerta dakiguke kontestuak ere inolako argitasunik ez ematea; esaterako, 
haurrak'non do?' esaldia botatzen badu, ingurunearen arabera zer esan nahi 
duen garbi ez dagoelarik, non dago? edo non du? uler daiteke. 
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6.- IZEN SINTAGMAREN OSAGAIAK ETA EGITURA 
 
 
Izen sintagmaren alor honetan bi alderdi desberdin izanen ditugu 

hizpidetako, alde batetik sintagmaren osagaiak zein diren eta nolako 
ezaugarriak dituzten azalduko dugu; eta beste aldetik, sintagmaren egitura zein 
den gaingiroki deskribatu ondoren, gure proposamenarekin egituraren 
nolakotasuna gehiago zehaztera gatoz. 

 
 
6.1.- Izen sintagmaren osagaiak 
 
Izen sintagmaren osagaien deskribaketari dagokionez, batik bat 

Euskaltzaindiak azken urteotan burututako lanei jarraikiko gatzaizkie, zenbait 
ohar sartu beharrean baldin bagaude ere. Oinarrian hiru motako osagaiak aurki 
ditzakegu (Euskaltzaindia 1985:54-55): ardatz elementuak, ardatzaren 
osagarriak edo elementu atributiboak eta determinatzaileak. 

 
Sintagmaren ardatza osatzen duten elementu nagusiak izenak eta 

izenordainak dira, nahiz eta izenki hauek zenbaitetan ezkutuan egon. 
Ardatzaren osagarrien artean izenondoak, izenlagunak (-en eta -ko atzizki 
genitiboez osatutakoak eta beste zenbait izenlagun) eta hainbat perpaus mota 
(erlatibozkoak eta konpletiboak) aurkituko ditugu. Determinatzaileen sailean, 
berriz, honako elementu hauek sartu ohi dira: mugatzaileak (artikuluak, gure 
ustez -ik mugatzailea eta erakusleak), zenbatzaileak (zehaztuak nahiz 
zehaztugabeak) eta, azkenik, determinatzaile zehaztugabeak. 

 
Osagaien deskribaketa burutzeko Euskaltzaindiak plazaratutako lanak 

jarraituko ditugu orpoz orpo; zenbaitetan deskribapena eta azterketa azalekoa 
izanen den arren, beste zenbaitetan xehekiago burutzea komenigarria dela 
iruditu zaigu, batzuetan hainbat aspekturi buruz ditugun dudak eta zalantzak 
azaltzeko eta besteetan esan ditugunak, ahal dugun neurrian, arrazoitzeko. 

 
 
6.1.1. Ardatz elementuak 
 
6.1.1.1. Izenak 
 
Euskal izenen sailkapenerako, orobat, irizpide formalak, 

morfosintaktikoak eta semantikoak hartu ohi dira kontutan zerikusi zuzena 
dutelako deklinabideko atzizkiak hartzeko garaian (Euskaltzaindia 1985:53-75 
eta 1993:35-42). Horren arabera honako eskema nagusi hau proposatzen da: 

 
Izena: bereziak 
  arruntak: zenbakarriak 
   zenbakaitzak: neurgarriak 
      neurgaitzak 
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Bestalde, eskema hori borobiltzeko esan behar dugu ikuspuntu 

semantikoen arabera izen guztiak, bereziak zein arruntak, bizidunak edo 
bizigabeak izan daitezkeela. 

 
 
 6.1.1.1.1. Izen arruntak eta bereziak 
 
Semantikaren aldetik, esan ohi da izen arruntak kategoria edo espezie 

bateko gauzak edo izakiak aditzera emateko erabiltzen direla; eta izen bereziek 
erreferentzia zehatza dutela, ez dagozkiela espezie bereko gizaki guztiei, izaki 
jakin bati baizik50. 

 
Irizpide formalen arabera izen arruntek gehienetan determinatzailea 

hartzen dute; izen bereziek, aldiz, ez. Baina irizpide hau ez da, hala ere, beti 
betetzen, eta sarri mintzatuko gara erreposkiago gai honen inguruan sortzen 
diren hainbat gora-beherez. 

 
Irizpide semantikoak kontutan hartuz, izen bereziek erreferentzia zehatza 

dute (cf. Donostia, Hernani, Joxe,…), izen arruntak, ordea, kategoria jakin 
bateko elementuei izena emateko erabiltzen dira (cf. etxe, ikasle, e.a.). 

 
Alabaina, zenbait kasutan aipaturiko bi irizpide orokor hauek gurutzaturik 

aurkitzen ditugu gure hizkuntzan. Horrela, erreferentzia bakarra ez dutenak izan 
arren, mugatzailerik gabe agertzen zaizkigu izen batzuk (cf. errege, amatxo, 
amabitxi, e.a.); artikulurik gabe ematen ditugu Goizuetan, halaber, haur 
hizkeran maizkara agertuko zaizkigun beste hainbat izen (cf. pitxitxi, uau-uau, 
mu, e.a.). Dena den, zerrendatu ditugun hitz hauek denek ez dute estatus bera; 
batuan, esaterako, errege eta amatxo izenen kasuak ez dira berdinak. Izan ere, 
errege hitzak artikulua har dezakeela dirudi, nahiz ez dagoen garbi noiz; 
amatxo izenak, berriz, bakarrik dihoanean ez du sekulan hartzen, singularrean 
behinik behin. 

 
Singularrean diogu, zeren garbi ikus daitekeenez, hitz mota hauek, haur 

hizkerako zenbait hitzek eta pertsona izenek ez daramate agirian artikulurik. 
Baina pluraleko formetan zer gertatzen den ez dakigu ziur. Har dezagun 
amatxo izena; badirudi singularreko eta mugagabeko paradigmek berdinak izan 
behar dutela51, baina pluralekoak aldatu egiten direla: amatxoei, pitxitxiei, 
amatxoentzat, pitxitxientzat,… Emandako hondarkien barnean *ag + i eta *ag + 
entzat dagoela suposatzen badugu, mugatzailea ere hor dagoela esan beharko 
dugu; pluraleko formetan atzera berreskuratu egin dute, nolabait esan, 
mugatzailea. Orduan, mugatzaileari dagokionez, singularreko (edo 
mugagabeko) jokaera izan edo pluralekoa izan, artikulua ez zaigu agertuko edo 
bai, nahiz eta azken kasu honetan singularrean bezain gardenki azaltzen ez 
zaigun. 
                                                 
50 Ikus, esaterako, jada klasikoak bihurtu diren Ullmann (1980:81-90) eta Lyons (1980:217-
315). 
51 Amatxo izena dela eta, Txillardegik (1978:103-104) izen berezia bailitzan deklinatzen du eta 
aurkezten dituen tauletan paradigma bakar bat agertzen da, pertsona izenei eskeinitako 
tauletan bezalaxe, baina pluraleko formez ez du deus esaten. 
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Izen bereziekin antzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zaigu. Adibide 

bat paratzeko, talde batean bi pertsona baldin badira Patxi izen dutenak eta biei 
zerbait eman edo norabait joan bagara haiekin era honetara esan beharko da 
batuan: 

 
(1) Bi Patxiei eman diet enkargua 
(2) Bi Patxiekin joan naiz mendira 

 
Bestela ez genuke singularraren edo mugagabearen paradigmatik 

bereiziko, eta bereizi behar diratekeela iruditzen zaigu, esanahiz oso 
desberdinak baitira, eta diferentziarik badagoela iruditzen zaigu bi Patxiri edo bi 
Patxiei esan. 

 
Orain arte aipatu ez baditugu ere, absolutiboko eta ergatiboko pluralekin, 

nahiz izen berezietan nahiz lehen aipatu ditugunetan, arazoa gehiago 
korapilatzen dela uste dugu. Segidan emanen ditugun adibide hauetan ez 
dakigu zein aukeratu beharko genukeen ontako: 

 
(3) Gure koadrilako bi Patxik etorri dira 
(4) Gure koadrilako bi Patxiak etorri dira 

 
Gure hizkerak ez du balio kasu honetan mugatzailerik baden edo ez 

azaltzeko, bokalez amaitzen diren izenki guztiei artikulua ezabatzen baitzaie 
asimilazio prozesu desberdinen bidez, mugagabea eta mugatua berdinaraziz 
(ikus absolutibo kasuari eskainitako puntua). Baina kontsonantez amaitzen 
diren hitzekin zalantza gutxiago dago; izen arruntekin artikulua eta pluralgilea 
agertzen zaizkigu: 

 
(5)  Bi gizonak (e)torri di[r]a52 

 
Baina izen bereziekin ez dugu horrelakorik aurkitzen: 
 

(6) Gure kuadrillako bi Mirenek (e)torri di[r]a 
(7) *Gure kuadrillako bi Mirenak (e)torri di[r]a 

 
Horrek esan nahi du izen bereziek ez dutela mugatzailerik ametitzen eta 

goiko (6) eta (7) adibideen artean aukeratzekotan, edo bestela esan, batura 
iraultzekotan, (6)an eman dugun modura eginen genukeela, eta ez 
artikuluarekin (7)an egin dugun bezala. 

 
Hizkuntza baturako, artikulurik gabeko aldakia hartzen bada zuzentako, 

badirudi bokalez amaitutako hitzek ere ez luketela hartu beharko zuzenbidez. 
Baina ez dirudi gauzak hain garbi daudenik, artikulua daraman adibiderik ere 
aurkitu baitugu (Euskaltzaindia 1985:165): 

 
(8) Badakit bi Kennedyak tirokatu zituztela 

 

                                                 
52 Parentesi artean agertzen diren hizkiak aukerakoak direla esan nahi du; kortxete artean 
daudenak, aldiz, Goizuetako hizkeran ez direla ahoskatzen. 
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Artikuluaren erabilera dela eta, aipatu nahi genituzke jokaera berezia 
duten beste hainbat izen ere; hauek marka berezi bat edo edari mota bat edo 
adierazten dutenak dira (cf. txupatxus, palotes, sugus, schwepps, whisky, 
mosto, e.a.). Izen hauek, bereziak izan arren, arruntak bezala erabiltzen dira 
kasu guztietan, absolutiboan izan ezik. Erdaratik mailegatutako hitz hauetan 
geureganatze-maila edo hizkuntzan barneratze-maila hartu beharko litzateke 
kontutan. Goizuetan, esate baterako, artikuluarekin nahiz gabe erabil daitezke 
mosto(a), whisky(a), sugus(a), txupatxus(a), baina artikulurik gabe palotes eta 
schwepps. 

 
Izen mota hauek denak, oro har, artikulurik gabe ager daitezke, baina 

ondotik izenondo edo izenlagunen bat hartzen dutenean sintagmak 
derrigorrezkoa duen artikulua bereganatzen du: 

 
(9) Axular jakintsua Saran bizi izan zen 
(10) Bilbo osoa ezagutzen du 
(11) Oraingo hau ez da nik ezagutu nuen Joxe gozoa 
(12) Amatxo gurea etorri zaigu 
(13) Felix Erratetakoa ikusi dut 
(14) Txupatxus guztia jan duzu 
(15) Edateko ron beltza nahi al duzu? 

 
Era berean, artikulurik ez baina beste mugatzaileak eta determinatzaileak 

har ditzakete izen mota hauek: 
 

(16) Hemen balego lehengo Patxi hura 
(17) Joserik ba al da hemen? 
(18) Euskadi asko dago munduan 
(19) Horrelako amatxo franko behar genituzke 
(20) Zenbat Gandhi izanen dira munduan? 
(21) Pitxitxi bat ikusi dut 

 
Goitiago aipatu ditugun irizpide sintaktikoen eta semantikoen gurutzaketa 

horren beste aldean ditugu, berriz, erreferentzia bakarra duten izenak baina 
mugatzailearekin erabiltzen ditugunak (cf. ilargia, zerua, astelehena, abendua, 
Azpeitia, Herri Batasuna, Jainkoa, e.a.). Hots, astegun eta hilabeteen izenak, 
zenbait herriren eta lurralderen izenak, eta azkenik, erakundeen izenak. 

 
 
 6.1.1.1.2. Izen zenbakarriak eta zenbakaitzak 
 
Sailkapeneko hurrengo ezaugarri hauek ere garrantzitsuak dira, izen 

arruntak bi multzotan banatzen baititu. Konta daitezkeen izenak zenbakarriak 
direla esan ohi da, eta konta ezin daitezkeenak zenbakaitzak (cf. *bi olio, *bost 
gorroto, *hamar gari,…). 

 
Izen zenbakaitzak hizkuntza bateko hiztunak zatika-ezin, multzokatu edo 

jarraitu modura ikusten dituenei dagozkie (cf. ura, olioa, sua, maitasuna, e.a.). 
Jarraiak dira banakotan ezin bereiz daitezkeenak edo, hobeki esan, hizkuntza 
jakin batean banakotan bereizezinak gertatzen direnak edota 'masa'-tzat 
hartzen direnak. Horregatik ezin ditugu zenbatzaile zehaztuak erabili izen mota 
hauekin. 
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Nola nahi ere den, izen batzuk bi moduetara, [+ zenbakarri] eta [- 

zenbakarri] bezala erabil daitezke, hots, masa modura edo zenba daitekeen 
zerbait bezala eman daiteke, ondoko adibideetan ikus dezakegun modura: 

 
(22) kafea edan zuen 
(23) bi (baso, katilu[kada]) kafe eskatu ditu 

 
Baina (23) bezalako kasuetan izenaren esanahia beste modu batera 

ulertu behar da, parentesi artean paratu ditugun hitzek argitzen dutenez. 
Antzetsuko gauza gertatzen da, hain zuzen ere, su, argi eta beste zenbait 
izenekin. 

 
 
 
 
 6.1.1.1.3. Izen zenbakaitz neurgarriak eta     

  neurgaitzak 
 
Izen zenbakaitzen artean batzuk nolabait neur daitezke (cf. olio, gari,…), 

eta beste batzuk, berriz, ez (cf. gorroto, maitasun,…). Honek sintaxiaren aldetik 
badu bere garrantzia: neurgarriak diren izenekin kantitatea adierazten duten 
sintagma batzuk erabil ditzakegu (cf. bost litro, dozena bat,…), baina neurtzen 
ez ditugunekin, kantitatea adierazi beharrean, intentsitatea edo adierazten dugu 
handi, luze eta antzeko izenondoez baliatuz. 

 
 
 6.1.1.1.4. Izen bizidunak eta bizigabeak 
 
Erizpide semantikoak aintzat hartuz, gure azterketarako arrunt 

garrantzitsua izanen den beste bereizketa bat egin behar da izenen sail 
honetan: bizidunak eta bizigabeak53, hondarkia itsasterakoan eragin zuzena 
baitu izenarengan, ez baita gauza bera, esaterako, Itziarr(er)a noa eta 
Itziarrengana noa. 

 
Ikus daitekeenez, ondorio handiak ditu euskal morfologian eta sintaxian, 

izan ere, leku kasuetan atzizkiak hartzen dituztenean -(en)gan- edo baita- 
posposizioa hartu behar izaten baitute izen bizidun bat ardatz duten sintagmek; 
izen bizigabekoek, ordea, aski dituzte, orohar, -tik, -ra, -n,… morfemak. 

 
Hala ere, zenbaitetan nahasi egiten dira [± bizidun] tasunak eta berez 

bizidunak diren izakiak bizigabetako hartzen dira, eta alderantziz (cf. nitan, 
zutan,…; baina *nitatik, *zutatik,…). Honezaz gainera, beste zenbait izen 
biziduntako nahiz bizigabetako har daitezke, esan nahi dugunaren arabera (cf. 
umetan/ume(ren)gan, herrian/herria(ren)gan,…). Dena dela, bereizketa hau 
noiz suertatzen den eta nola erabili behar den ez dago batere garbi54. 
                                                 
53 EGLPB-n zuzendua dago EGLU, 57. orriko izenaren eskema, azken honetan izen arrunt 
zenbakarriak bakarrak izan baitzitezkeen [± bizidun] tasuna zutenak; beste guztiak, zirudienez, 
ez (nahiz eta gero zuzen garatzen den gaia). 
54 Euskaltzaindia (1985:70) eta Euskaltzaindia (1995:41) 
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 6.1.1.2. Izenordainak 
 
Sintagmaren ardatz elementuetako beste osagaia dugu izenordainek 

eratzen dutena, eta berek, bakarrik, osa dezakete izen sintagma. Mugatzailerik 
onartzen ez dutenez izen berezitako har ditzakegu hein batean. 

 
Euskaltzaindiak eskainiko sailkapena jarraituz, pertsona izenordainen 

barnean arruntak (cf. ni, hi, gu, zu, zuek eta berori(ek) [Goiz. sing. beurre, pl. 
berak]) eta indartuak (cf. Goiz. neune/neurre, eurre, zeurre, geok/gerak eta 
zeok/zerak) bereiz ditzakegu. 

 
Hauetaz gain Goizuetan garbi bereizten dira béste- erroa duen 

izenlaguna eta besté- erroa (azentua bigarren silaban) duen izenordaina, azken 
honek singularra bailitzan jokatzen duelarik: 

 
(24) besték in du/do 
(25) bestéri eman dio 

 
Izenordain zehaztugabeen artean gure corpusean zehar aurkituko 

ditugunak gutxienez honako hauek ditugu: zein eta zer galdetzaileak (azken 
hau izenordain den edo ez zalantzan dagoelarik), deus ukatzailea; eta 
galdetzaileetatik eratorritako izenordainak: norbette/ze(i)nbette (< norbait + ere, 
zeinbait + ere), zerbette (< zerbait + ere), inor, edozein, zeoze(r) (< zer edo 
zer), e.a. 

 
Elkarkaria dela eta, diogun mugatzailerik hartzen ez badu ere kasu 

markak eransten zaizkiola, eta beti bizidun bezala deklinatzen dela Goizuetan 
nahiz eta errefentzia egiten dion izena edo sintagma bizigabea izan, beraz, 
'gauzak elkarrengandik bereizi' eta 'motoak eta bizikletak elkarrengana arrimatu' 
esanen da, eta ez *elkarretik edo *elkarretatik eta *elkarretara. 

 
Bihurkariei dagokienez, forma hauek osatzeko izenordain indartuen 

genitiboez baliatzen dira. Adierazgarria da baina, Goizuetako hizkeran 
gramatika kasuetan eta genitiboan besterik ez dira erabiltzen izenordain 
indartuak, alabaina badirudi genitiboko formek55 ez dutela besteek bezalako 
erroa, desberdina baizik; gramatika kasuko aldaerak neun-/neurr-, eurr-, zeurr-
,… erroan oinarritzen badira, bigarrenak neure, heure, zeure,… formetatik 
sortutakoak direla dirudite, zeren nere, ere, zere, gen eta zen modura aurkitzen 
baititugu. 

 
Azkenik, esan dezagun euskara pro hirukoitzako hizkuntza denez 

(subjektu-pro, objektu-pro eta zehar objektu-pro), izenordainak, izenak 
bezalaxe, ezaba daitezkeela testuinguruneak hala eskatzen duenean. Beste 

                                                 
55 Ikus Euskaltzaindia (1985:112), non hitzez hitz honela baitio: "Hortaz, neure, heure, zeure, 
geure, (eta neronen, herorren, zerorren, geron,… ere bai?) izenordain bihurkariak ditugu". 
Parentesi artean botatzen den galderari nolabait erantzutera gatozkio, eskuartean dugun 
hizkerari dagokionean behinik behin. 
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zenbaitetan, ezabatu beharrean, itxuraz zenbatzaile zehaztuekin ordezkatzen 
dira Patxi eta biek (e)torri ga[ra] motako esamoldeetan. 

 
 
6.1.2. Sintagmaren ardatzaren osagarriak 
 
Hiru osagai nagusi aipa ditzakegu ardatzaren osagarri bezala erabiltzen 

direnak: izenondoak, izenlagunak (hauen barnean zenbait perpaus mota 
sartzen direlarik, nola erlatibozkoak hala konpletiboak) eta determinatzaileak. 
Osagarri hauen zeregina ardatz elementuen zernolakotasuna adieraztea da, 
nolabait zehaztuz eta bere ezaugarri semantikoen hedapen maila, hein batean 
bederen, mugatuz56. 

 
 
 6.1.2.1. Izenondoak 
 
Arau orokor modura esan dezakegu izenondoak izenaren eskuinetara 

paratzen direla (cf. etxe handia, kotxe polita,…). Salbuespentako -dun eta -(t)ar 
atzizkiak daramatzaten izenondoak hartzen dira, hauek izenaren ezkerreko 
aldean nahiz eskuinekoan ager daitezkeelarik (cf. dirudun neska edo neska 
diruduna, frantziar mutila edo mutil frantziarra, e.a.). 

 
Hala ere, ez dugu ongi ulertzen -dun eta -(t)ar atzizkiak daramatzaten 

hauek zergatik hartu behar diren izenlaguntako izenaren ezkerretara agertzen 
direnean, eta zergatik izenondotako izenaren eskuinetara emanik aurkitzen 
ditugunean (Euskaltzaindia 1995:175-176). Eratorpen atzizki hauek berez 
izenondoak sortzeko erabiltzen badira57, izenondo izaten jarraituko dute, gure 
ustez, izenaren edozein aldetan agertzen direlarik ere, izenlagunekin gertatzen 
den bezala (cf. gure Pello, Pello gurea; adibide hauetan izenlaguna izenlagun 
da beti, izenaren alde batean zein bestean ezarri), edo berehalaxe aipatuko 
ditugun beste zenbait izenondorekin gertatzen den bezala. Beraz, ez da 
beharrezkoa bereizketa hau egitea, aski izanen bailitzateke zenbait izenondo 
ardatzaren ezkerratara ere ager daitezkeela esatearekin. 

 
Gramatikarien lanetan gehiegi aintzat hartu izan ez badira ere, badaude 

arau orokorra 'hautsiz' izenaren ezkerretara aurki ditzakegun izenondoak58. 
Gavel (1929:90) izan zen, oker ez bagaude, gaixo izenondoa izenaren 
ezkerretara eta atzizkirik gabe joan zitekeela esan zuen lehenetakoa. Horretaz 

                                                 
56 Goenagak (1991, 848) dio elementu hauek izenek berez dituzten ezaugarriei beste batzuk 
gaineratzen edo gehitzen dizkiotela, horrela ardatz elementuen konprentsioa zabalduz. Hau 
esan ondoren honela jarraitzen du: "Horrela, zenbat eta tasun gehiago, izaki gutxiagori aplikatu 
ahalko zaio, erreferentzia zehatzago eginez". Horregatik nahiago izan dugu 'mugatu' hitza 
erabili 'zabaldu' erabili beharrean. 
57 Ikus Villasante (1986:67-68) -dun atzizkiari buruz, eta (1986:118-122) -tar atzizkia dela eta. 
Ikus bai eta ere Azkue (1969:153-154) -dun atzizkiarentzat, eta (1969:47-48, 131-133, 143 eta 
150-151) -tar atzizkiaren berri izateko. 
58 Euskaltzaindia (1985) dugu gramatiketan salbuespena, bakarren batzuk biltzen baititu 243 
orrialdean (cf. venial faltak, justu manamenduak, enganoso munduan). Ordena kontua dela eta, 
ikus sarrixeago 'Izen sintagmaren barneko elementuen ordena aldaketa' puntuan azaltzen 
dena. 
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landara, honako hauek ere aurki daitezke gaur egun: gorri kolore(ko)a, gazte 
jendea,… 

 
Partizipioa aditz adjektiboa besterik ez denez, gehienetan gainerako 

izenondoen jokabidea duela esan behar dugu. Hala ere, desberdintasunik 
badago; gure corpusean beik itxikin (< begiak itxiekin) esaldia aurkitu dugu. 
Partizipioarekin eraikitako esaldi horretako aurreneko izenak -k pluraleko 
atzizkia darama. Arau orokorrari jarrraikiz, 'be[g]i itxikin' esan daiteke beste 
edozein izenondorekin eratutako sintagmetan bezala (cf. gafa haundikin); baina 
partizipioarekin eraikitzen diren honelako zenbait esaldi motatan izenak plurala 
onar dezake Goizuetako hizkeran (cf. beik aundittukin  (< begiak handituekin) 
da(b)il,…); izenondoekin eraikitzen diren sintagmek, ordea, ez dute horrelako 
egiturarik onartzen, ezin daiteke esan, adibidez, *gafak aundikin da(b)il edo 
*beik aundikin (e)kusi dut. 

 
Bestalde, izenondoa predikatu osagarria izan daiteke loturazko aditz 

baten bidez perpausaren subjektuari lotzen zaionean (cf. liburuak garestiak 
dira, sagarra goxoa da,…). Honelakoetan, izenondoa zuzenean ardatz 
elementuari itsatsi beharrean, lotura aditz baten bitartez -beste zenbait aditz 
baldin badaude ere gehienetan izan aditzaren bitartez- burutzen da erlazio hori. 

 
Izenondoaren mailakatzeari dagokionez, hiru modu desberdinetara 

gauza daiteke: izenondoa errepikatuz (cf. polit-polita, txuri-txuria,…), maila 
adberbio desberdinak erabiliz (goimaila adierazteko: arrunt, oso, izu(g)arri,…; 
nahikotasuna azaltzeko: aski, dexente, franko, xamar,…; eta ezeztapena 
agertzeko: bate[re],…) eta atzizkien bidez (cf. -sko/-xko, -ska/-xka, -xe, -
tzar,…). Konparaketak burutzeko ere, zenbait adberbioz gain (cf. áña (< adina, 
haina), beziñ/biziñ (< bezain), e.a.), biderik emankorrenak -(e)n, -[ag]o eta –
[e]gi atzizkiak ditugu. 

 
 
 
 
 6.1.2.2. Izenlagunak 
 
Hasteko, diogun -en eta -ko atzizkiez osatutako izenlagunak bi tokitan 

aztertu beharrean aurkitzen dugula geure burua: alde batetik, deklinabide 
atzizkiak dituzten heinean gainerako kasuekin eta atzizkiekin batera azalduko 
ditugu, eta beste aldetik, sintagmaren ardatzaren osagarri diren heinean, 
hartzen duten lekunea eta jokaera aztertuko dugu, batez ere determinatzaileari 
erreparatuz. Puntu honetan bigarren atal honi atxikiko gatzaizkio, lehenengoa 
beranduagoko utziz. 

 
Izenlagun hauek izen sintagmaren egituraren barnean ageriko zaizkigu, 

laguntzen duen izenari zehaztasunen bat edo emanez. Batzuetan ardatz 
elementua isildua eman dezakegu; orduan mugatzailea izenlagunari itsasten 
diogu (cf. Jonen (kotxe)a polita da), ezabatu dugun izena zein den 
testuinguruneagatik identifikatzen dugularik. 
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Guztiarekin ere, izenlagunak predikatu osagarrian ager dakizkiguke, 
izenondoak bezalaxe, eskuarki, mugatzaileren baten laguntzarekin (cf. kótxe au 
Joxéna da, gazté oríek Donóstikok dia). 

 
Hartzen duten lekuneari dagokionez, esan dezagun joera nagusia 

izenaren ezkerretan paratzekoa izaten dela, oro har, baina zenbaitetan -
iruditzen zaigun baino gehiagotan- eskuinaldean ere ager daitezke: 

 
(26) Gure Pello / Pello gurea 
(27) Alduntzingo Milagros / Milagros Alduntzingoa 

 
Eskuin aldean doazen izenlagun hauetaz sarrixeago hitz eginen dugu 

pausatuago, badute zer esanik eta gure ustez. 
 
Beste izenlagun garrantzitsua, eta hizkuntzaren jabekuntzaren 

ikuspuntutik aurreko izenlagunen arazo berdintsuak planteiatzen dituena, beste  
izenlaguna dugu. 

 
Izenondoen puntuan -dun eta -(t)ar atzizkien bidez sortutakoei buruz 

esandakoa aintzat hartuz, eta izenlagunak -en, -ko, ordinalez (azken finean -en 
eta -ko atzizkiez osatzen dira hauek ere Gavelek (1929:125-126) dioen bezala), 
eta beste zenbait partikulaz (cf. beste, ber,…) osatutako ardatz osagarriak 
direla esanez, euskal izenlagunen arloa sinpleago geratuko litzateke gure 
ustetan. 

 
 
 
 6.1.2.3. Perpausak 
 
Ardatz elementuen osagarri, izenondo eta izenlagunez gain, perpausak 

ere izan daitezke, erlatibozko eta konpletibozko perpausak hain zuzen ere. Oso 
gauza interesgarriak aipa daitezkeen arren, ez ditugu txosten honetan 
hizpidetako hartuko, gure azterreremutik lekora utzi baititugu. Hala ere, 
aurrerago ikusiko dugun bezala, mugatzaile desberdinak hartzen dituzten 
neurrian eta izenlaguntzat erabiltzen diren heinean aipatu bederik eginen 
ditugu. 

 
 
6.1.3. Determinatzaileak 
 
Determinatzailea dugu, salbuespenak salbuespen, izen sintagma ixten 

duen azken elementua. Sintagmaren ardatza izen arrunta baldin bada, ardatzak 
osagarri hau eduki behar du gramatikala izan dadin. Determinatzaileen artean 
hiru sail bereizten dira: mugatzaileak (artikulua, -ik mugatzailea eta erakusleak), 
zenbatzaileak (zehaztuak, zehaztugabeak nahiz orokorrak) eta, azkenik, 
determinatzaile zehaztugabeak. 

 
 
 6.1.3.1. Mugatzaileak 
 
 6.1.3.1.1.- Artikulua 
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Elementu osagarri hau noiz erabili behar den esatea erraza ez bada ere, 

Euskaltzaindiak moldaturiko gramatiketan noiz erabili behar ez den esaten 
zaigu (1985:130 eta hurr.; 1993:80-82). Mugatzaile honi sintagmaren eskuineko 
aiheka dagokionez, berau itxiko duen elementua izanen dugu59. Jakina, 
sintagmaren ardatza izen berezi batek osatzen badu ez du artikulua hartzerik 
izanen, non eta beste adjektiboren bat gaineratzen ez zaion, honelakoetan 
beharrezkoa baitu mugatzaileren bat. 

 
Pluraleko forma -ak dugu. Goizuetako hizkeran izenak bokalez amaitzen 

direnean artikulua asimilatu egiten da ondoko bokalaren arabera (cf. mendík, 
burúk, besók, béstek,…). Plural hurbilaz den bezanbatez, ez da erabiltzen, 
ezagutzen den arren. 

 
 
 
 
 
 6.1.3.1.2.- -ik mugatzailea 
 
Euskaltzaindiaren gramatiketan absolutiboan agertzen diren -a eta -ak (-

ok) morfemak zer diren esaten zaigu, baina ez, ordea, partitiboa ZER den. Gaur 
egungo zenbait ikertzailerekin bat eginik partitiboa mugatzaile mota bat dela 
esan dezakegu. Baina azter dezagun astiroago puntu hau. 

 
Aipatu gramatika horietan -ik partitiboa absolutiboaren barrenean sartzen 

da, eta ez zaio inoiz kasu markarik gaineratzen. Badakigu absolutiboan doazen 
elementuen ezaugarriak dituela, atzizki hau hartzen duen izenak beti 
mugagabean egon behar duela -artikulua hartzen duenak bezalaxe-, eta 
zenbaitetan aukeran erabil daitekeela artikuluaren parean (baldintzazko 
esaldietan: dirua/-rik baldin baduzu,…; edo konparaziozkoetan: mendi(rik) 
gorena,…). Baina ez zaigu esaten ZER den. Absolutiboan agertzen diren 
gainontzeko elementuak zer diren zehazten da: kasu marka ø denez, izena 
bere horretan azal dakiguke (cf. zenbait gizon, gizon asko,…), artikulu 
singularrarekin (cf. gizona) edo pluralarekin (cf. gizonak); garbi diosku -a eta -ak 
artikulu mugatzaileak direla; baina -ik? 

 
Historian zehar honetaz arduratu diren zenbait euskalarik eta 

gramatikarik kasu berezitako eman izan dute; beste zenbaitek, berriz, 
'nominatiboaren' eta 'akusatiboaren' barnean sartu izan dute. Iritziak alde 
guztietakoak bila genitzake literaturan, eta oraintsu arte ez da ikuspuntu finko 
eta garbirik izan gai honi buruz. Hau dela eta, komenigarria iruditu zaigu hainbat 
autorek gaur partitiboa deitzen dugun atzizki honetaz esandakoa hona 
ekartzea, era laburrean eta gainetik besterik ez bada ere. 

 
Partitiboaz ohartu zen lehenengo autore ezaguna Oihenart (1992) dugu. 

Bere hitzetan kasu hauetan erabiltzen da: 
 

                                                 
59 Ikus salbuespenak izen sintagma bananduari eskeinitako atalean (6.2.2.). 
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"En caso de negar o dudar es el que concurre con las partículas y verbos de 
negar, dudar o interrogar, y lleva expresa o implícitamente el pronombre alguno. 
Aunque éste haga veces de nominativo, sin embargo se distingue de él. Ejemplo: para 
decir si es hombre, ¿acaso es hombre? No es hombre (Súplase en estos ejemplos la 
voz alguno) no se usará el nominativo guizon, sino de otro caso, formado por él, 
añadiéndosele la sílaba ic: pues se dirá ezta guizonic, no hay hombre, bada guizon-ic 
¿acaso hay hombre?. (1992:154-155) 

 
Horretaz gain badu beste erabilerarik ere: 
 

(…). Se construye también algunas veces este caso sin partículas o verbos 
expresados, cuando corresponde al participio del verbo activo aoristo de los griegos. 
Ejemplo: Hori eguinic nathor (…). Vengo, habiendo hecho aquello, je viens ayant fait 
cela." (1992:155). 
 
Larramendi iritsi arte Oihenartek azaldutako bereizketa hori inor gutxik 

ezagutu zuen; badirudi Larramendi berak ere ez zuela honen berririk, 
andoaindarraren ustez gramatika lanetan ez baitzuen aitzindaririk izan. Hala 
ere, ez du deus berririk gaineratzen, zeren ic edo ric artikulu hau (artikulu 
deitzen die deklinabide atzizki guztiei) ukatzeko eta galdetzeko erabiltzen 
dugula baitio (Larramendi 1979:8-9). 

 
Astarloak (1883:677) pazientetako (absolutibotako) hartzen zuen -a 

artikuluarekin dagoen izena eta -ik duen indefinitua. Añibarrok (1970:16) aipatu 
besterik ez du egiten, eta Lardizabalek (1856:4) hitzez hitz jarraitzen dio 
Larramendiren esanari. 

 
Gèze (1873) dugu frantseseko partitiboarekin alderatzen duen lehena, 

eta ezezko eta galde-perpausetan erabiltzeaz gainera: 
 

"Ce cas s' emploie aussi lorsque le substantif français est précédé de de ou du 
signifiant un peu de, une partie de et suivi d' une adjective possesif; ex.: donnez-moi de 
votre pain, eman ezadazu zoure ogitic (sic). 

Le dubitatif peut encore s' employer avec le superlatif; ex.: la plus haute 
montagne, mendiric gorena.". (1873:8) 
 
Van Eysek (1883) -ik partitiboaren kidetako ingeleseko 'some' partikula 

ematen du, eta bukaerako -k pluralekoa dela gaineratzen du (1883:13-14): 
 

"Ik is most probably nothing else than the plural k preceded by i, to which has 
been assigned, for some reason or other, an indefinite meaning (…). Ik is thus the 
characteristic suffix of the indefinite plural, and is originally a plural form. Ark biderik 
asko bazuen 'he had many motives'; in French, beaucoup de." 
 
Campionek euskaraz deklinabiderik ez dagoela onartzen duenez, 

atzizkien sailean aztertzen du partitiboa, aparteko atzizki bezala hartuz60. 
 

                                                 
60 Campión (1977). Interesgarria da ablatiboari eskaintzen dion zatia ere (217-220 orr.), ordura 
arte ablatibo/partitibo lotura-erlazioaz izan zen eztabaiden berri ematen digu eta. Partitiboa 
berez, 220-223 orrietan azaltzen du, eta aurrerago (239 or.) pertsona izenak aipatzen ditu -ik 
atzizkia daramatela. Beste toki batean (345-346 orr.) 'voz pasiboa' adierazteko zubereraz -ik 
ibiltzen dutela esaten du, gainerako euskalkietan -a (-ta/-da ere aipatzen ditu) erabiltzen den 
bitartean: emanik da, galdurik da,… 
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Baina gure ustez, behar bada deskribapenik zehatzena eta zorrotzena 
Azkuek (1969) burutu zuen. Hasteko, garbi uzten du '-ik artikulu abstraktua'-k 
ez duela merezi deklinabidean sartzea: 

 
"Tampoco merece ser incluído, entre otros afijos [deklinabidearen barnean, 

alegia], el artículo abstracto ik que varios autores lo hacen, llamándole interrogativo-
declinativo. (…). 

En los paradigmas que se han de exponer figuran, sí, los sufijos ik, a y ak, mas 
no como declinativos, sino como meros constitutivos del caso pasivo [egungo 
absolutiboa], cuya desinencia es siempre cero". (1969:288). 
 
Lerro artean zertxobait iger daitekeenez, hiru artikulu bereizten ditu: 

orokorra (-a/-ak), zehatza (-ok) eta abstraktua (-ik). Eta hona azken honetaz zer 
dioen: 

 
"El tercer artículo es el abstracto ik. Sus características son: 1º Que no tiene 

plural (en rigor ni tiene singular). 2ª Que carece de declinación. Indica siempre el objeto 
o paciente de una proposición: gizonik eztago no hay hombres, no hay hombre alguno, 
no hay ningún hombre. Los otros dos artículos reciben muchos de los afijos 
declinativos: gizonaren, gizonari, gizonarentzat,… gizonon, gizonoi, gizonontzat,… etc. 
El artículo ik no recibe ninguno. Jamás decimos gizoniken de hombre alguno, gizoniki 
pra hombre alguno,… etc." (1969:271-272) 
 
Artikulu orokorraren ordez egoera desberdin hauetan erabiltzen da 

partitiboa edo, bere hitzetan, artikulu abstraktoa: 
 

"442. Los casos en que ik ocupa el lugar del artículo a son los siguientes: 
negaciones, dudas, condiciones, interrogaciones… en suma los mismos casos no 
afirmativos en que el graduativo e o i de neor, nior o inor sustituye al puramente 
afirmativo de norbait, noizbait, nolabait… etc., de los cuales se habló ya (& 263). 
[Ondoren bakoitzeko adibideak ematen ditu]. 

Hay también otro caso, frecuentísimo en todos los dialectos, de aplicar el 
artículo indefinido a sustantivos acompañados del superlativo absoluto [… adibideak 
ematen ditu: lurrik gizenenak,…]. 

El sufijo ik de la locución tan conocida dantzarik dantza (Olg. 179-11) de baile en baile, 
kalerik kale de calle en calle, mendirik mendi de monte en monte… etc. seguramente no es 
artículo, ni es el sufijo modal analizado ya en la pág. 233 [adberbioak osatzeko -ik modala, hau 
da, isilik, pozik, alperrik, hutsik,… bezalakoetan agertzen den -ik, alegia]. 

Encambio tal vez lo sea el que llevan algunos nombres seguidos de asko, guti y algún 
otro adverbio de su categoría, en locuciones como eskerrik asko y eskerrik anitx muchas gracias: 
Jaungoikorik adiña tantos como dioses, que decíamos de muchachitos en vez de bat; aterik aina 
maratilla (B-l-mu) liter. tantas taravillas como puertas (…). En la locución de Uriarte (Gen. VII-1) 
zu arkitu zaitut onik «sólo a ti te he encontrado bueno» el ik no es modal, aunque podía serlo 
significando «a usted le he encontrado en buen estado, bien conservado». Es tan linda como 
usual esta locución. Se oyen mucho frases como aberatsik neu nintzan bakarra ricos no había 
más que yo." (273-275 orr.). 
 
Erabilera hauezaz gainera, lan honetan han-hemenka sakabanaturik 

aurkitzen dugun partitiboa beste hainbat testuingurunetan ere agertzen zaigu: 
zenbait zenbatzailerekin (batzuetan zenbatzaileak berak hartzen duela: askorik, 
anitzik,…; eta besteetan aurreko izenari erantsarazten diola: eskerrik asko, 
Jaungoikorik adina,…), moduzko adberbioekin (cf. pozik, alperrik, bakarrik, 
goserik, isilik,…), izenondoei loturik (cf. gazterik, zaharrik, …), gerundioaren 
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esanahiarekin (cf. eskuak atzera loturik, beregana deiturik,…) eta ezezko esaldi 
konpletiboetan (cf. ez nuen uste etorriko zinenik,…)61. 

 
Azkuek, partitiboaren inguruko arazo hau guk nahi genukeen bezain argi 

ez badu azaltzen ere, garbi uzten du behintzat, alde batetik, artikuluaren 
ordaina edo kide den -ik mota bat badagoela, eta beste aldetik, atzizki hau bera 
erabiltzen dela hainbat egituratan baina ezin ziurta daitekeela artikulua den edo 
ez, beste zerbait izanen dela segur asko. 

 
Schuchardtentzat (1947) ere atzizki honek lanak ematen ditu, bere 

hitzetan: “este sufijo –ik (-rik, -tik) es el más importante y el más difícil de todos 
los sufijos euskéricos, incluso desde el punto de vista de la Lingüística general” 
(51 or.). 

 
Autore honek, -ik atzizkia ablatibo atzizkiarekin lotzen du alde batetik (cf. 

Macedonia.rik, Roma.rik, aitaren baitha.rik, aitaren gan.ik…), eta beste aldetik 
osotasunaren zatiari garranzia eman nahi zaionean partitiboa dela aitortzen du 
(cf. –etarik forma –etatik izan beharrean). Halarik ere, eta honetan datza gure 
ustez Schuchardten ekarpenik interesgarrienetako bat, osotasunaren zati hori 
falta denean hobe da indefinituaz hitz egitea partitiboaz hitz egitea baino (cf. 
bada ogirik, bada ogirik?, balimba ogirik…). Gainerakoan, adjektibo atributoei 
(cf. tristerik, goserik, bizirik…) edo partizipioei (cf. bildurik, ioanik, iakinik…) 
eransten zaie atzizki hau. 

 
Urte batzuk beranduago De Rijkek (1972) artikulu luze bezain 

interesgarria plazaratzen du Fontes Linguæ Vasconum aldizkarian, eta 
partitiboaren bi erabilera desberdin bereizten ditu: 

 
1.- Partitiboaren oinarrizko erabilera (estatiboa). Erabilera hau 

superlatiboetan (cf. emakumerik ederrena, fruiturik leena…) eta zenbatzaileekin 
osatutako eraikiduretan (cf. axeterrik asko, naiko gerlarik…) ager daitezke. Era 
berean, -ik estatiboa dugu partizipioei (cf. ikusirik, emanik…), zenbait izenondori 
(cf. alperrik, bakarrik, bilutsik…) eta zenbait izeni (cf. baraurik, bildurrik, pozik…) 
erantsirik kausitzen duguna. 

 
2.- Partitiboaren erabilera eratorriak. Gramatika sortzailearen 

ikuspuntuaren arabera, “Partitive Asignment” delako transformazioa honako 
egitura hauetara hedatu beharko litzateke: 

 
- ezezko esaldietara (cf. ez degu ijitorik ikusi). 
- “bakarrik”, “soilik” bezalako aditzondoekin eratutako esaldietara (cf. 

orrelako astakeririk Nixonek bakarrik egingo zukean). 

                                                 
61 Ikus Azkue (1969). Kantitatezko adberbioez mintzatzen denean eskerrik asko, Jaungoikorik 
adina, aterik adina maratila, egunik asko,… bezalako adibideak (463 or.). Atzizki 'konjuntiboei' 
(konpletiboei) eskeiniriko puntua (374 or.). Adjektiboen eratorpen atzizkiez ari dela, eratorpen 
atzizki espezifikoak aipatzen ditu, hauen artean -ik sartzen duela (Leizarraga eta Oihenartengan 
agertzen den zerik adibidea besterik ez dakar) (129 or.). Adberbializazioaren atalean -VII. 
kapituluan- moduzko adberbioak sortzeko balio duela dio: baru-barurik, baietza arturik, 
alperrik,… (233-235 orr.). Gerundioaren balioarekin emandako adibideak (359-360 orr.). Eta 
izenondoei gaineraturiko atzizki bezala (360 or.). 
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- “beste” izenlagunarekin osatutako sintagmetara (cf. badet beste 
adiskiderik). 

- bai/ez-ko galderetara (cf. ijitorik ikusi al dezu?…) 
- zenbait NZ galde-perpausetara (cf. nun aurkituko dezu emen artzik?…). 
- baldintzazko esaldietara (cf. ijitorik ikusten badezu…) 
- predikatu mota berezietara (cf. ijito au pobreegia da jantzi berririk 

erosteko…). 
 
Transformazio honek, De Rijken ustez, oinarrizko eta eratorrietako –(r)ik 

mota desberdinak ezaltzeko balio du. 
 
Goenagak (1980: 110, 216-218), De Rijkek irekitako bideari jarraikiz, 

forma bera duten bi atzizki bereizten ditu. Bata transformazio bidez lortzen dena 
eta izen sintagmetan aurkitzen duguna da (cf. ez dut ogirik nahi), eta bestea 
transformaziorik gabe, beste edozein adizlaguni dagokion erlazio atzizki bezala 
edireten duguna da (cf. etxerik etxe ibili ginen, ikaraturik etorri zen…). 

 
Orain arte esandakoa aintzat harturik honako arrazoi hauek eman 

daitezke -ik partitiboa mugatzaileen sailean sartzeko: 
 
1.- Partitiboa daraman izenak mugagabean egon behar du, artikulua 

hartzen duen izenak bezalaxe. Bien arteko desberdintasuna da, lehenengoak 
loturazko kontsonantea hartzen duela izena bokalez amaitzen denean, eta 
bigarrenak, aldiz, ez (cf. hala ere, zaraitzuerako eskolara, errekara, e.a.; eta 
guztiz berdina ez bada ere Goizuetako -t(z)era nominalizazioa) 

 
2.- Absolutiboaren baliokidea da eta neurri handi batean bederen honen 

distribuzio bera du, subjektuaren nahiz objektuaren funtzioa betez. 
 
3.- Distribuzioarekin jarraikiz, diogun mugatzaile diren aldetik hainbat 

testuingurunetan ø, -a(k) eta -ik markak aurkitzen ditugula elkarren parean, 
nolabaiteko trukagarritasuna dagoela agerian para daitekeela. Segidan 
aipatuko ditugun egoera desberdin hauetan aurki genitzake: 

 
a) Izenekin, orohar: 
 
 (28) a) Zenbait gizon etorri d(ir)a 
  b) Gizona etorri da 
  c) Gizonak etorri dira 
  d) Gizonik etorri da? 
 
Izen bereziekin (pertsona eta leku izenekin, eta haur hizkerako zenbait 

izenekin) artikulua ez da agertzen, baina bai ø eta -ik markak: 
 
 (29) a) Hemen da Joxe 
  b) Ba al da hemen Joxerik? 
  c) Non da pitxitxi? 

  d) Pitxitxirik ba al da? 
 
Honek ez du esan nahi -(r)ik mugatzailea ez denik (edo hala denik). Izen 

bereziekin hainbat determinatzaile desberdin ere (erakusleak eta zenbatzaileak, 
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esaterako) erabil daitezke. Soil-soilik azpimarratu nahi dugu, kasu honetan, 
artikuluak eta partitiboak distribuzio desberdina dutela. 

 
b) Aditz-perifrasiko zenbait osagairekin (nahiz eta orduan izentako har 

daitezkeen): 
 
 (30) a) Egin behar dut 
  b) Egin beharra dut 
  c) Egin beharrak ditut 
  d) Ez dut egin beharrik 
 
c) Aditz partizipioarekin: 
 
 (31) a) Denda itxi du 
  b) Denda itxia du 
  c) Dendak itxiak ditu 
  d) Denda itxirik du 
 
Dena dela, aipatu dugun eraikidura hau berezi samarra da besteekin 

alderatzen badugu, aipatu ditugun mugatzaile hauen esanahikide baita -ta/-da 
atzizkia (cf. denda itxita du). Badirudi ez dugula -ik mota hau 'Pello denda itxirik 
etorri zen' esaldian, adibidez, zeren honen parekoa baita 'Pello denda itxita 
etorri zen', baina ez '*Pello denda itxia etorri zen'. Begitan daitekeenez, 
honelako esaldietan ezin dugu artikulua paratu beste -(r)ik horren ordez. 
Hortaz, esan dezakegu azkeneko -ik hori ez dela mugatzailea, honelako 
kasuetan ez baitu ez izenik ez deusik mugatzen. 

 
d) Zenbait graduatzailerekin: 
 
 (32) a) Polit aski/asko etorri zaigu Miren 
  b) Polit askia/askoa da neska hori 
  c) Polit askiak/askoak dira Euskal Herriko mendiak 
  d) Neska polit askirik/askorik bada hemen! 
 
e) Zenbait determinatzailerekin62: 
 
 (33) a) Lan franko bada hemen 
  b) Lana franko bada hemen 
  c) Lanak franko badira hemen 
  d) Lanik franko bada hemen 
 
f) Izenlagunekin: 
 
 (34) a)  Beste sagarra nahi dut 
  b)  Bestea nahi dut 
  c)  Besteak nahi ditut 
  d)  Besterik nahi duzu? 
 
g) Zenbait posposiziorekin: 
 
 (35) a)   Lanik gabe dabil 
  b)   Lanik gabea da 

                                                 
62 6.2.2an azalduko dugu xehetasun gehiagorekin puntu hau. 
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  c)   Lanik gabeak dira 
  d)   Ez da ogirik lan gaberik 
 
h) Erlatibozko esaldietan eta konpletiboetan: 
 
 (36) a) Ez dut uste etorri den(ik) 
  b) Bada gizon bat hamar metro saltatzen dituena 
  c) Bada gizon bat hori egiten duenik 
 
4.- Badirudi deklinabideko kasu bakoitzak bere galdekariarekin oso 

erlazio estua duela: absolutiboak nor/zer/zein galdekariekin, ergatiboak 
nork/zeinek/zerk galdekariekin,…; bai eta, kasu berezia den arren, prolatiboak 
ere: nortzat/zertzat galdekariekin. Galdetzaile hauek salatzen dute, nolabait 
esan, kasu marka, azken hau zuzenean eransten baitzaio besteari. Partitiboak, 
ordea, ez du halakorik, gaur egun bederen. 

 
Kasu marka bakoitzari galdekari bat badagokio ere, ez da alderantzizkoa 

gertatzen, hau da, galdekari bakoitzak ez du kasu marka berezi bat izan 
beharrik. Noiz galdekariak, esaterako, ez du deklinabide-atzizki berezirik 
hartzen noizkotasun hori azaltzeko, orokorrean adberbio desberdinez, 
inesiboaz edo instrumentalaz baliatzen da galderari erantzuteko (cf. bihar, etzi, 
gauez, egunez, goizean, heldu den astean,…). Ikuspuntu honetatik, galdekari 
bat edukitzeak ez du esan nahi erantzungo dion kasu marka berezia izanen 
duenik; ikusi dugun bezala, galdekari batzuk beste zenbait kasuz edo bidez 
balia baitaitezke. Alabaina, ez dirudi kontrakoa gertatzen denik, hots, kasu 
marka izan eta galdetzailerik ez aurkitzea. 

 
Gaur egun gauzak horrela badaude ere, ikuspuntu diakronikotik aztertuz 

gero ez dugu uste arrazoi horiek manten daitezkeenik. Bestelako azalpenak 
ematera behartzen gaitu Leizarragarengan63 eta Oihenartengan64 agertzen den 
zerik galdetzaile arkaikoak. 
                                                 
63 Leizarragaren (1990) lanean honako adibide hauek aurkitu ditugu: 

1.- "…cõfirmatu içan da promes hura bera: bay hãbatetarano, nõ confidãça eta segurança 
handiagogarri, claroqui aitzinetic declaratu içan baitzen, norenganik, cer denboratan eta cer lekutã Iesus 
Christ sortzeco cen, cer afflictione eta cer herio mota suffritu behar çuen, cer gloriatan resuscitaturen cen, 
haren resumá ceric içanen cen: eta bereac cer saluamendutara guidaturen cituen." (Advertimendua, 260 
or.). (Etzanik paratutako hitzetan e sudurkaria agertzen da, bere ordez, makina kontuak direla eta, n bat 
erantsi badugu ere) 

 
2,- " 27 Orduan gendéc mirets ceçaten, ciotela, Ceric da haur, non haicec-ere eta itsassoac 

obeditzen baitute?"  S. Mattheu. VIII 27. (307 or.) 
 
(Haranederrek (1990): Orduan jarri ciren espantituac han ciren guiçonac erraten çutela: "Nor ote 

diteque hau, haiceec eta itsasoac obeditcen baidute?") 
 
3.- "9 Eta interrogatzen çuten bere discipuluéc erraiten çutela, ceric cen comparatione hura." 

(512-513) S. Luc. VIII, 9 (Etzanik paratutako hitzetan e sudurkaria agertzen da, bere ordez, n bat erantsi 
badugu ere) 

 
(Haranederrek: "Galdegin cioten, bada, bere dizipuluec cer erran nahi çuen parabola horrec.") 
 
4.- "7 Çareten orhoit çuen guidaçaléz, Iaincoaren hitza declaratu vkan drauçuenéz, ceinén fedea 

imitatzen baituçue, consideratzen duçuelaric ceric içan den hayén conuersationearen fina." Hebraicoe. 
XIII. 7. (1080 or.) 
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Esan dugu kasu bakoitzak bere galdetzaile nagusia duela, baina 

alderantzizkorik ere gertatzen dela. Noiz galdekariak ez du nahitaez 
erantzunean -z markarik azaldu behar -gehienetan gabe agertzen dela ikus 
dezakegu-, baina atzizkirik hartzen duenean, oro har, inesiboaz baliatzen da. 
Halarik ere, kasua daraman izenaz ez, baizik honek daramatzakeen adjektiboez 
galdetzen bada, haren nolakotasuna edo jakin nahian nolako galdekariaren 
erantzuna, esaterako, harrizko, egurrezko, e.a. izan daiteke65; izenlagun hauek 
galdekariak bere baitan duen -ko atzizkia erakusten dute erantzunean. Baina 
hauen ordez handi, tiki, e.a. erantzuten bada, ez da agirian -ez eta ezkutuan 
ere- galdekariaren -ko atzizkiaren arrastorik ere. 

 
Leizarragaren eta Oihenarten testuetan agertzen den zerik galdetzaile 

hori (baita horren gainean eraikitako zeriko eta Haranederrek darabilen zerikako 
galdetzaileak) gaurko nolako galdekariaren parekoa dela dirudi, eta nolako 
galdekaria kasu berezitzat ez hartzeko eman daitezkeen arrazoi ber-berak 
gainera daitezkeela iruditzen zaigu zerik ere halakotzat ez hartzeko. 

 
Aitatu dugun zerik galdetzaile arkaikoaz gain, bestelako galdekaririk edo 

galdekarietatik eratorritako hitzik nekez aurkituko dugu partitiboarekin: *norik, 
*zeinik, *inorik, *ezerik, *norbaitik,… Honelakoetan artikulurik ere ez dugu 
edirenen, nolatan izendua ez dagoen edo erlatibozko juntagailu bezala 
erabiltzen ez den. 

 
5.- Partitiboa mugatzaile den heinean ez zaigu beste mugatzaileekin 

batera agertzen, hau da, ez artikuluarekin eta ez erakusleekin (agi denez, 
azken hauek diakronikoki iturri beretik sortu direnez ezaugarri asko dituzte 
amankomunean). 

 
6.- Pertsona izenordainek eta erakusleek deklinabideko marka guztiak 

hartzen badituzte ere66, ez dute partitibo markarik hartzen, ez eta artikulurik ere. 
Absolutiboan ez dugu aurkituko izenordainetan *nia edo *nirik bezalako 
formarik, non eta izenduak edo agertzen ez diren, ez eta erakusleetan *haua 
edo *hau(r)ik bezalakorik ere. 

 
Arrazoi hauek denak eman ditugu partitiboak mugatzaileen sailean egon 

behar duela ager dadin. Uste dugu argi gelditu dela artikuluaren zenbait 
                                                                                                                                               

 
(Haranederrek: "Orhit çaitezte çuen aitcindariez, ceiñec predicatu içan baidarotçue Jaincoaren 

hitça, eta consideraturic cericacoa içatu den hequien bicitcearen akhabantça, imita çaçue hequien fedea.") 
 
5.- "Gucia erraiten da goraqui guciéc aditzen duten lengoagez, ceren han den populu guciac, 

behar baitu içan testimonio, han eguiten diraden gaucéz: hunetacotzat da necessario additzea, eta guciac 
guerotic guerora confirmago eta edificago ditecençat, eçagutuz eta orhoituz, ceric den batbederac bere 
Baptismotic duen fructua eta probetchua." (1282 or. Baptismoaz) 

 
 6.- Ez dugu aurkitu Azkuek (1969:129) aipatzen duen "zerik duk hik dioan Resuma 
hori" esaldia. 
64 Oihenartek (1971:172) honela dio: "Oi, zerik du sudurra!/ Ez egi', ez apurra;…" (O 128). 
65 Berez nola + ko honen erantzunean harriz + ko aurkitzen dugu. 
66 Ez izenordainek eta ez erakusleek ez dute prolatibo marka  hartzen. 
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ezaugarri dituen arren bere erabilera ez dela erabat berdina. Ez dugu esanen 
Azkuek zioen bezala artikulua denik, baina bai mugatzaile dela, neurri batean, 
artikuluak eta erakusleak bezala, sintagma mugatzen baitu. Guk esaten 
dugunean: 

 
(37) Etxean ez dut libururik 
(38) Etxean ez dut liburu mardulik 

 
Lehendabizikoan 'mota', 'klasea' mugatzen duela dirudi: libururik ez dut, 

baina liburu ez den gauza franko izan ditzaket (diskoak, zintak, CD-ROM-
ak,…). Bigarrenean sintagma osoari dagokio partitiboa eta sintagma osoa 
mugatzen du: liburu mardulik ez dut izanen, baina bestelakoak izan ditzaket67. 
Ikuspuntu honetatik mugatzaileak dira, zalantzarik gabe. 

 
Mugatzaile den aldetik bere ezaugarri bereziak ditu, artikuluak bereak eta 

erakusleek berenak dituzten bezalaxe. Arazo gehiago planteiatzen da zeinek 
zein eremu duen eta norainoko dermioa besarkatzen duen erabakitzeko 
garaian. 

 
Badirudi -ik mota desberdinak bereizi behar direla, beste hainbat 

atzizkirekin (-ko atzizkiarekin, esate baterako) suertatzen den moduan. Gure 
ustez, gaia hobeki aztertu beharra den arren, era desberdinera jokatzen duten 
bi -ik mota nagusi ditugu:  

 
1.- -ik mugatzailea. 
 
2.- -ik ez mugatzailea. Hauen barnean, agian, bi multzo bereizteari 

egokiagotzat deritzogu: 
 
a) Aditzondoetan eta aditzondoen funtzioa betetzen duten esaldi edo 

formetan aurkitzen ditugunak: 
 

(39) Haurra pozik bizi da 
(40) Joxe bakarrik bizi da, beste inor gabe 
(41) Hori jakinik, nola etorri zara? 
(42) Atzean eskuak loturik aurkitu genuen 

 
Zenbait izenondok, kategoriaz aldatu ondoren, aditzondo itxura hartzen 

du era honetako esaldietan: 
 

(43) Atseden hartzeak on egin dio 
 
Baina ezezko esaldietan -ik har dezake: 
 

(44) Atseden hartzeak ez dio onik egin 
 
Badirudi baiezko esaldietan aditzondotako hartu behar direla -ik-dun 

formak: 
 

(45) Onik atera da istriputik 
                                                 
67 Gai honi buruz, ikus Irigoien (1992). 
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Horrelakoetan ez dirudi mugatzailerik sar daitekeenik. 
 
b.- Adizlagun bezala agertzen zaizkigunak: 
 

(46) Mendirik mendi 
(47) Etxerik etxe 
(48) Zeintarik hartu duzu? 

 
-(r)ik eta -tik atzizkien artean dauden ustezko erlazioak direla eta, zenbait 

gramatikari eta adituren haritik jarraituz, esaldi mota hauek mugatzailearekin 
baino ablatiboarekin harremanatzenago direla ematen dute. Horrela azalduko 
lirateke, behar bada, Leizarragarengan agertzen diren Galilearik/Galileatik, 
Zesarearik/Zesareatik, e.a. 

 
Bi -ik mota nagusi hauen erdibidean kokatu beharko genituzke 

partizipioari erantsitako hainbat eraikidura (cf. hil, hila, hilak, hilik; itxi, itxia, 
itxiak, itxirik;…), bai eta, apika, izenondoen gainean eraikitakoak ere, 'gazterik 
hil zen' moduko esaldietan ageri zaizkigun bezalakoak; esaldi horretan 
adizlagunaren itxura guztia badu ere beste modu hauetara eman daitezkeela 
uste dugu: 

 
(49) Gazte (zela) hil zen 

 
nahiz beste honetara: 
 

(50) Gaztea (zela) hil zen 
 
Era honetako esaldiak bi -ik mota horien gurutzatzearen ondorioz sortu 

diratekeela iruditzen zaigu. 
 
 
6.1.3.1.3.- Erakusleak 
 
Izenak berak dioen bezala mugatzaile hauek erakutsi, seinalatu egiten 

dute eta deiktikotasun zantzu hau are eta nabarmenagoa da hizkuntzaren 
jabekuntzaren hasierako uneetan. 

 
Beste bi mugatzaileekin alderatuz desberdintasun franko badute. Hauek 

autonomoak dira, besteak ez; hauei ardatz elementua ezaba dakieke, besteei 
ez; hauek gaur egun gradu desberdinak adierazten dituzte, besteek -plural 
hurbila eta beste artikuluen erabilera urria bazter batera utziz- ez; hauek 
aldaera indartuarekin ager daitezke, besteak ez. 

 
Desberdintasunak desberdintasun, erakusleen sailean arruntak eta 

indartuak bereizi ohi dira. 
 
 a) Arruntak 
 
Euskaraz erakusle hauek ditugu: hau, hori, hura eta hauen pluralak 

hauek, horiek, haiek (Goiz. au, ori, ora eta oi(e)k, ori(e)k, ai(e)k). Beraz, 
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seinalatze horretan hiru gradu bereizten dira, bai espazioan eta bai denboran, 
hitz egiten duena ardatz hartuz. Ardatz horren hurbiltasuna edo urruntasuna 
gradu desberdinen bidez azalduko da. 

 
Erakusleak izen sintagma osoa besarkatzen du eta honen azken 

muturrean paratzen da, harridurazko eta beste zenbait esaldi bazter batera 
utziz. 

 
Erakusle hauetatik hainbat adberbio ere sortu dira: lekuzko erakusleak 

(cf. hemen, hor, han), modua adierazteko adberbioak (cf. honela, horrela, hala), 
zenbatzaile mugagabeak (cf. honenbeste, horrenbeste, hainbeste), izenondoen 
gradu maila adieraztekoak (cf. honen, horren, hain), e.a. 

 
 b) Indartuak 
 
Erakusleen seinalatzeari indar edo enfasi handiagoa eman nahi 

diegunean -xe erants diezaiokegu (kasu markaren aurretik nahiz atzetik ager 
daitekeela68, salbuespenak salbuespen): hauxe, horixe, huraxe eta hauen 
pluralak hauexek, horiexek, haiexek (Goiz. auxe, orixe, oraxe eta oitxek, oritxek, 
aitxek). 

 
 
 6.1.3.2. Zenbatzaileak 
 
Determinatzaile guztiek bezala zenbatzaileek izena edo izen sintagma 

mugatzen dute zenbatasuna azalduz. Zenbatasun hau era desberdinetara aurki 
dezakegu: zehaztua (cf. bat, bi, hamar,…), zehaztugabea (cf. asko, gutxi, 
franko,…) edo orokorra (cf. dena, guztia, oro,…). 

 
Determinatzaile hauek, erakusleak bezala, sintagmaren ardatza isilean 

edo ezkutaturik eraman dezakete. 
 
 6.1.3.2.1.- Zenbatzaile zehaztuak 
 
Zenbatzaile zehaztuak, izenak dioen bezala, zenbatzaile zehatz bati 

egiten diote erreferentzia kantitatea ongi mugatuz. Zenbatzaile zehaztu hauek 
agertzen diren sintagmak mugagabean (cf. bost etxe) nahiz mugatuan (cf. bost 
etxeak) ezartzen dira [± ezagun] tasunaren arabera (Txillardegi 1978:31-34)69. 
Eta aditzarekiko komunztadura pluralean egiten dute gehienetan hizkera 
honetan (cf. bi pastilla artu ttut, bi udare eman ttit,…). 

 
Hartzen duten lekuneari gagozkiolarik, izen sintagmaren ezkerreko 

aldean paratzen dira denak, bat zenbatzailea izan ezik, hau, mugatzaileak 
bezala, bukaeran -sintagma itxiz- agertzen baita. Ezkerretan egote hau nahiko 

                                                 
68 Euskaltzaindiak (1985:146) dio hartantxe aurkituko dugula beti eta ez *hartxetan, baina 
Goizuetan ártxetan eta árxtan (sinkoparekin) bildu ditugu. 
69 Sintagma mugatuak ezaguna izan behar duelako kontu honekin ez dator bat Osa (1990:149-
150) 
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erlatiboa dela dirudi, zeren izenlagunak ere ardatzaren aurretik paratzen 
baitira70. 

 
 
 
 6.1.3.2.2.- Zenbatzaile zehaztugabeak 
 
Zenbatzaile zehaztuak zenbatasun jakina adierazten badute, 

zehaztugabeek kopurua mugatu gabe uzten dute, gutxi gora-beherako bat 
baizik azaltzen ez dutelarik, handia nahiz txikia izan daitekeen multzoa aditzera 
emanez. 

 
Zenbatzaile mota hauen artean nagusienak batzuk, zenbait, asko, 

franko, gutxi, e.a. ditugu. Batzuk izen sintagmaren eskuineko aldean ageri 
zaizkigu (cf. batzuk, asko, gutxi,…) eta beste batzuk ezkerretan zein eskuinetan 
ager daitezke (cf. anitz, franko,…). 

 
Badirudi, zenbatzaile zehaztuekin alderatuz, sintagma mugagabea 

(Euskaltzaindia 1985:158-159) eskatzen dutela honako hauek oro har, baina 
mugagabea den edo ez jakiteko sintagmako beste elementuek edota aditzak 
emanen digute informazio horren berri. Hala ere, guztien jokabidea eta 
erabilera berdinak ez direnez, bakoitzaren ezaugarri nabarmenak aipatzea 
komenigarri dela iruditzen zaigu. 

 
- Batzuk: Gramatikalarien artean bat zenbatzailearen pluraltako hartu 

izan da eta, horrenbestez, honen lekune berean aurkituko dugu beti eta 
ezaugarri bertsuekin. Diferentzia bakarra da aditzarekiko komunztadura 
pluralean egiten duela. 

 
- Zenbait71: determinatzailea beti sintagma mugagabean joan ohi da, eta 

ez dirudi gainera mugatzailerik onartzen duenik. 
 
- Asko/Gutxi/Nahiko/Franko: Lehenengo biak, gure euskalkian bederen, 

beti izenaren ondotik agertzen dira eta komunztadura, singularrean egin 
badezakete ere, gehienetan pluralean egiten dute. Beste biak izenaren 
aintzinean edo gibelean ager daitezke. 

 
Zenbatzaile zehaztugabe hauek badute guri izugarri interesatzen zaigun 

ezaugarri berezi bat: erraz banan daitezkeela, hizkuntza mintzatuan batez ere. 
Honetaz zehaztasun gehiagorekin sarrixeago mintzatuko garen arren, esan 
dezagun banantze hau suertatzen denean zenbatzaileari laguntzen dion izenak 
artikulua, artikulua eta pluraleko marka, edo -ik mugatzailea har dezakeela. 
Jakina, zenbatzaile guztiek ez dute era bananduan agertzeko joera berdina, 
batzuk gehiago azaltzen dira besteak baino -batzuk errazago aurkituko ditugu 
bananduak besteak baino-, baina ez da, horratik, guztien adibiderik falta. Lau 
                                                 
70 Goenagak (1991, 858) honako adibide hau dakar: 'Atzoko zure Bilboko beste BOST lagun 
haiek'. Bere ustez, kasu honetan zenbatzailea ez da sintagmaren kanpoko aldean kokatzen, 
nahiz eta determinatzaileei berez toki hori dagokien. 
71 Determinatzaile hau arrunt tarteka eta bakan erabiltzen da Goizuetan. Gure corpusean, 
esaterako, ez dugu alerik aurkitu. 
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marka hauek (ø, -a, -ak eta -ik) erakusten duten adibideak honako hauexek 
ditugu, esaterako: 

 
(51) a) Gizon franko/ugari ikusi nuen/nituen 
  b) Gizona franko/ugari ikusi nuen 
  c) Gizonak franko/ugari ikusi nituen 
  d) Gizonik franko/ugari ikusi nuen 
 
(52) a) Nahiko lan (ba)dugu 
  b) Nahiko lana (ba)dugu 
  c) Nahiko lanak (ba)ditugu 
  d) Nahiko lanik (ba)dugu 

 
Bi (edo hiru) adibideetan a)-k ditugu sintagma 'kanonikoak', b)-k 

artikuluarekin emanikako sintagma bananduak (era singularrean banandu 
direnez, aditza ere singularrean aurkituko dugu72), c)-k dira pluralean 
banandurikoak (aditzak honekin komunztatu behar duela), eta d)-k dira 
partitiboa hartu dutenak. 

 
Ezaugarri honetaz landara zenbatzaile bakoitzak, gutxi-gehiago, bere 

ezaugarriak ditu. Asko zenbatzaile zehaztugabeak, adibidez, artikuluak eta 
partitiboa har ditzake izenondoen graduatzaile modura erabiltzen dugunean: 

 
(53) a) Polit askoa da neska hori 
  b) Polit askoak dira neska horiek 
  c) Neska polit askorik bada Euskal Herrian 

 
Beste zenbaitetan, aurreko izenak -(r)ik atzizkia hartu beharrean 

zenbatzaileak berak hartzen du: 
 

(54) Jende asko etorri da 
(55) Ez da jende askorik etorri73 

 
Era honetako esaldietan ez dirudi -(r)ik atzizkia mugatzaile dugunik, 

horren ordez ez baitezakegu esan *jende askoa edo *jende askoak. Franko eta 
nahiko zenbatzaileek ere era berean jokatzen dutela aipatu behar dugu. 

 
Zenbatzaile honek bestelako balioak ere har ditzake. Ez dugu uste gure 

korpusean pertsona heldu batek botatako asko zenbatzailearen erabilera hau 
determinatzailetako hartu behar dugunik: 

 
(56) Asko etorriko zaizu orain! (= ez zaizu inola ere etorriko orain) 

 
Dena dela, zenbaitetan ez da erraza aditzondo den edo izena 

ezabaturiko determinatzaile den erabakitzea. Hori suertatzen da ondoko 
adibideetan74: 

                                                 
72 Horregatik ez da zuzena (Euskaltzaindia 1985:233) *gizona franko ikusi nituen bezalako 
sintagma edo *gizonak franko ikusi nuen bezalakoa. 
73 Orotariko Euskal Hiztegian ez da askorik dakarren adibideren alerik agertzen, -(r)ik asko 
modukoak dezente badatoz ere. Erabilera berria ote honako hau? Edo, agian, lekuz 'aldatu' 
dela pentsatu behar dugu? 
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(57) Horrek asko balio du 
(58) Horrek asko daki 

 
Nahiko zenbatzailea aipatu nahi genuke bereziki, besteek ez bezalako 

jokabide malgu eta zalua erakusten duelako. Alde batetik, badirudi -ko atzizkiaz 
osatua dagoenez bere tokirik arruntena izenaren aitzineko aldea dela, bere 
kideko beste izenlagunena bezala (cf. etxeko nagusia,…; beraz, nahiko lan), 
baina lekuz ere alda daiteke, izenaren ondotik agertzen dela orduan (cf. jaun 
zeruko,…; beraz, lan nahiko). Beste aldetik, gainontzeko zenbatzaile 
zehaztugabeei baino errazago erants dakizkioke honi -a, -ak eta -(r)ik 
mugatzaileak (-ko izenlagunak ere laguntzen ahal dio zeregin horretan). 
Horregatik guztiagatik suertatzen da nahasiagoa zenbatzaile honen erabilera. 

 
Baina har ditzagun honako sintagma hauek abiapuntutako: 
 

(59) nahiko lan / lan nahiko 
 
Har ditzaketen determinatzaile desberdinen arabera segidako aldaera 

hauek denak sor daitezke era bananduan (aitzinxeago ikusiko dugu zehaztasun 
gehiagorekin nola suertatzen den banantze mota hau) agertzen direnean: 

 
(60) a) nahiko lana / lan nahikoa 
  b) nahiko lanik / lan nahikorik 
  c) nahikoa lan / lana nahiko 
  d) nahikoa lana / lana nahikoa 
  e) nahikorik lan / lanik nahiko75 

 
Jakina, sintagma plurala baldin bada banantzen denean pluralgilearen 

ezaugarria ere hartu behar du: 
 

(61) a) nahiko lanak / lan nahikoak 
  c) nahikoak lan / lanak nahiko 
  d) nahikoak lanak / lanak nahikoak 

 
Hau da, honelako izen sintagmaren banantzea suertatzen denean 

hondarki osoa hartu behar izaten du sintagmatik 'ateratzen' den elementuak. 
Horregatik uste dugu '*nahikoa lanak (ba)ditugu' esaldia ez dela oso zuzena, 
kasu honetan kanporatu den zenbatzaileak artikulua bai baina ez baitu 
pluraleko marka hartu.  

 
 

                                                                                                                                               
74 Lehenbiziko adibidea Euskaltzaindia (1993:106) eta bigarrena (1985:224) lanetan agertzen 
dira. Bi adibideetan aditzondotzat hartzen da zenbatzailea, baina iruditzen zaigu euskaraz uste 
dugun baino gehiagotan isiltzen dugula izenkia. Beste era batera uler daitezke esaldi hauek: 
horrek (diru) asko balio du eta horrek (gauza) asko daki. Ondoko esaldietan ere antzeko zerbait 
uler daiteke: nahiko dut edo aski dut esaten dugunean azpian ez al daiteke nahiko kafe dut edo 
aski azukre dut edo antzeko izenkiren bat ezkutaturik egon? 
 Goenagarekin (1980:83) guztiz bat gatoz hainbat kasutan adberbio kontsideratzeko 
arrazoi sendoegirik ez dugula dioenean. 
75 Egia esan, Goizuetako hizkeran nahikorik lan edo lanik nahiko bezalako sintagmarik ez da 
erabiltzen. 
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 6.1.3.2.3.- Zenbatzaile orokorrak 
 
Sail honetan sartzen direnak dena, guzi eta oro zenbatzaileak ditugu, 

nahiz eta Goizuetan lehenbiziko biak baizik erabiltzen ez diren. Orohar, esan 
dezagun guzti zenbatzaileak izenkiren laguntza behar izaten duela eta dena 
zenbatzailea, aldiz, bakarrik, izenkirik gabe, erabiltzen dela euskalki honetan: 

 
(62) Dena jan bear al tzo ['duzu']? 
  ? Guzia jan bear al tzo? 
(63) Pastel guzia jan tzo. 
  ??? Pastel dena jan tzo76. 

 
Aposizioan erabiltzen dira era honetako esaldietan: 
 

(64) Arba oi(e)k denak ekarri al ttizo? 
  ??? Arba oi(e)k guzik ekarri al ttizo? 

 
Hala ere, aposizio mota hori oso berezia da, beste deklinabide atzizkiren 

bat hartzerakoan ez baitira bi elementuetara hedatzen beti: 
 

(65) a) Arba oikin denakin etorri al da? 
  b) Arba oik denakin etorri al da? 

 
Azkeneko adibidean kasu marka sintagma osoari itsatsi zaio eta ez 

lehenbizikoan bezala sintagmako bi zatiei; horren azpian [arba hauek denak] 
jatorrizko forma + ekin kasu atzizkia dugu. Baina honelako egituretan erakuslea 
agertzea ezinbestekoa dela dirudi. Hala ere, honelako egiturak, edo antzekoak, 
ez dira guztiz arrotzak (cf. begiak itxiekin dabil). 

 
 

  6.1.3.3. Determinatzaile zehaztugabeak 
 
Sail honetan sartzen dira mugatzaile eta zenbatzaile ez diren gainerako 

guztiak. Sintagmaren barnean hartzen duten lekuneaz diogun izenaren 
ezkerretan agertzen zaizkigula eta ez dutela normalean mugatzailerik ametitzen 
(Euskaltzaindia 1993:114), non eta harridurazko edo antzeko esaldiak ez diren. 

 
Garrantzitsuenak zer eta zein galdetzaileak ditugu, eta hauetatik 

eratorritako edozer eta edozein. 
 
Dena den, gehienetan mugatzailerik onartzen ez dutela esan badugu 

ere, aztertzen ari garen hizkera honetan determinatzaileari laguntzen dion 
izenak zenbaitetan plurala eraman dezakeela iruditzen zaigu: 

 
(66) Ekusten al ttizo orko itxe oriek? Ze itxe(k)? 
(67) Itxera etortzeko ze orduk dia oiek? 
(68) Orko ze itxek dia polittak? 
(69) Ze orduk arte eon bear dut esperon? 

                                                 
76 Galde ikurrak esaldiaren zuzentasun-maila adierazten du. Ez gara ausartzen guzia jan behar 
al duzu? bezalako esaldia gaizki dagoela esaten, baina ez da batere arrunta. Beste esaldia 
pastel dena jan behar al duzu? esaldia, berriz, herri honetan ez-gramatikaltako jo daiteke. 
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Erdararen eragina da? Erdarakadatako hartu behar ditugu? Baliteke hala 

izatea, baina (68)koaren parekoa -distribuzioz bederik- ondoko hau dugu, eta 
ez da ontako hartzen: 

 
(70) *Orko zenbat udarek dia txarrak? 

 
Horrelakoetan sintagmak, zalantzarik gabe, pluralean komunztatu behar 

du aditzarekin. Zein etxe esaten denean, ordea, aditzak adieraziko digu 
sintagma singulartako edo pluraltako hartu behar dugun. 

 
Gramatikariek arrunt modu desberdinetara izendatu izan dituzte honako 

galdetzaile hauek: determinanteak, predeterminanteak, prepositiboak,… 
Izenordain modura ere eman izan dira. Baina guk Euskaltzaindiak 
proposatutako terminologia erabiliko dugu eta sailkapen beraz baliatuko gara. 

 
 
6.2.- IZEN SINTAGMAREN EGITURA 
 
Aurreko puntuan aipatu dugunaren arabera hiru osagai nagusiok eratzen 

dute euskal izen sintagma: ardatz elementuak, honen osagarriak (adjektiboak) 
eta determinatzaileak. Azter dezagun, beraz, zer-nolako egiturak azaltzen 
zaizkigun euskaraz. 

 
 
6.2.1.- Izen sintagmaren egitura eta ordena kanonikoa 
 
Ikuspuntu historikotik gainbegiratu bat emanez, ezagutzen ditugun 

lehenengo gramatiketatik agertzen zaigu nola osatzen den euskal izen 
sintagma eta zein den honen ordena. 

 
Horrela, S. Pouvreau (1978) dugu izen sintagmaren (izenaren dio berak) 

eraikiduraz mintzo zaigun lehenetarikoa, noiz eta zein hitzetan kentzen den 
bukaerako -a (hots, artikulua edo a berezko duen hitza den) zehaztuz. 

 
Larramendik (1979) azterketa zehatzagoa burutu zuen eta bere 

gramatikaren hasieran honela dio: 
 

"Los nombres apelativos [arruntak],…, se suelen tambien declinar 
acompañados, y se rigen por los mismos articulos del nombre,…; por demanera que 
aunque se multipliquen los adjetivos, no por esso se multiplican los articulos, sino que 
uno basta para el regimen de todos, y esse siempre pospuesto al ultimo, v.g. guizón 
edér, galant-á. (1979:15) 

 
Aurrerago, sintaxiaren alorra ukitzen duenean, izenek -a noiz galtzen 

duten azaltzen du (1979:260-264). Berak dioena bi hitzetan laburtuz, ingurune 
hauetan gauzatzen da ezabaketa: erakusleekin, zenbatzaile zehaztu eta 
zehaztugabeekin, guzti edo izenondoren bat doanean (cf. guizón, emacumé, 
aur gucíac etorrí diré), beti aurretik dihoazen -en eta -zko genitiboekin eta, 
azkenik, izenaren ondoren paratzen den izenondoarekin, honek beti numeroan 
eta kasuan komunztatu behar duelarik. 
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Astarloa (1883) apologista izenondoetara murrizten da gehienbat, eta 

sintaxiaren arloan hauxe dio: 
 

"… Solo el bascuence es arreglado en esta sintaxis. Sus nombres siempre 
preceden a los epitetos. Decimos guizon-ona: ceru-ederra: ogui-zurija: eche-zabala 
(…). El más rústico bascongado despreciará con irritación las expresiones on-guizona: 
eder-zeruba: zuri-oguija: zabal-echia (…). (1883:758) 
 
Añibarrok (1970:16 eta 166), Darrigolek (1827:44-46 eta 70 eta hurr.) eta 

orpoz orpo Larramendiri jarraitzen dion Lardizabalek (1856: 55-56) bide 
berdintsuetatik aztertzen dute guri dagokigun puntu hau. 

 
Gèze (1873)77 dugu zerbait berezirik aurkitzen duena: oro 

'adjektiboarekin' eraikitzen diren sintagmek ez dute besteek bezalako 
eraikidura, hauetan sintagmako elementu guztiak har baitezakete kasu atzizkia. 

 
Ekonomi kontuak argudiatu duenik ere bada. Van Eys-ek (1883), 

esaterako, honela dio: 
 

"Grammatical relation is expressed as economically as possible, only by the last 
word of sentence, so as not to express twice one relation; e.g. zer gizonek esan dio? 
'Which man said it?' and not zerk gizonek. Bere eche sainduan, 'in his holy house', and 
not echean sainduan." (1883:45) 
 
Sintagmako osagai desberdinek eratzen duten 'multzoari' eransten zaiola 

deklinabide atzizkia diote Schuchardt (1949)78 eta Gavelek (1929). Azken 
honek, gainera, sintagma guztiak hitz bakarrak bezala jokatzen duela azaltzen 
du: 

 
"Ainsi le basque semble agglutiner tous les éléments des expressions de ce 

genre pour n' en faire qu' un seul mot" (1929:4) 
 
Arau orokorra eman ondoren bi salbuespen nagusi aipatzen ditu: alde 

batetik ber- adjektiboa, eta bestetik aurreago hizpidetako hartuko dugun izen 
sintagma banandua. Eraikidura mota hauetan ondarkia errepikaturik ager 
daiteke, esaterako, ber- adjektiboak latineko ipse erakuslearen esanahia 
duenean izena deklinatu egiten da eta ber- adjektiboa ere bai: 'etxean berean 
egoiten da «il demeure dans la maison même»' edo 'etxe hartarat bererat'. Bi 
salbuespen nagusi direla aitortzen badu ere, lanean zehar han-hemenka beste 
zenbait agertzen da, hala nola oro eta guzti zenbatzaile orokorrak, gaixo 
izenondoa, e.a.79 
                                                 
77 Gèzek (1873:33-34) honelaxe dio: "Lorsqu' un adjectif et le substantif auquel il se rapporte 
sont tous deux sujets ou tous deux régimes de la proposition, l'un des deux seulement, et 
toujours celui qui est le dernier, prend la préposition casuelle; l' autre est mis au radical, et 
quelquefois au nominatif dubitatif; ex.: l' homme bon, gizoun houna, eta non pas gizouna houna; 
mon fils, ene semia, et non pas enia semia. ." Baina, tamalez, ez du aipatzen partitibodun 
(nominatif dubitatif delako) adibiderik. 
78 Hara Schuchardtek (1949:36) nola argudiatzen duen zehazki: "Gizon bat.ek. El sufijo no 
pertenece sólo a bat, sino a la expresión en conjunto. La repetición del sufijo, dominante en las 
lenguas arias, es extraña a la lengua vasca". 
79 Gavel (1929). Ikus 4-7 orr., 83-86 orr. eta 155-159 orr. 
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Oraintsu arteko gramatiketara iritsi arte ez dugu aurkitzen 'izen sintagma' 

izena bera80. Era 'klasikoan' eta didaktikoan, baina sakontasun handirik gabe, 
Txillardegik (1978:9-16) eskaintzen digu izen sintagmaren egitura orokorra: 

 
 [Izenlaguna] + [Izena] + [Izenondoa] + [Atzizkia] 
 
 etxeko   +    andere    +    zahar    +     -a 
 
[Atzizkia] paratu dugun lekuan [Determinatzailea] izan behar duela 

esatea zehatzago eta zuzenago litzateke behar bada, eta determinatzaile 
batzuk izenaren ondotik agertzen direnean ez dutela arazorik sortzen esan 
dezakegu, baina beste zenbait izenaren aurretik agertzen zaigula jakinda, ukitu 
bat eman beharra zaio goiko eskemari. Alde honetatik, aurreko gramatikaren 
adinkidea den Goenagarenak (1980), gure ustez izen sintagmari dagokionean 
bederen, orain arte burutu den lanik bikainenetarikoak, erabat bestelako 
ikuspuntuarekin (Chomskyren gramatika bihurtzailearen bidetik), askoz ere 
azterketa zehatzagoa eta sakonagoa burutzen du eta xehetasun gehiago 
eskaintzen digu. Era laburrean hauek lirateke erregela sintagmatikoak 
(Goenaga: 1980:383): 

 
 IS --> (Izlg) + (Predt) + I + (mug) 
   P' + IS 
   P' 
 Izlg --> IS + erl. 
 
Eskema honetan izenondoak ez dira sartzen (aparteko erregela 

eskaintzen dio AdjS deituz), berez zenbait transformazioren bidez sortzen 
direlako, baina I-ren ordez IM (Izenaren Multzoa: izen + izenondo) para 
genezakeela iruditzen zaigu goiko eskemarekin erkatzeko. Horixe da Trask-ek 
(1983:599-611) aurkitzen duen hutsuneetako bat. Hortaz, erregela hauekin -eta 
labur zurrez hona ekarri ez ditugun baina gramatikan biltzen diren beste 
zenbaitekin- euskarazko izen sintagma mota guztiak azaldu nahi dira. 

 
Jakina, egitura iherarkikoa duenez errekurtsibitatearen arabera erregela 

bera behin eta berriz aplikatuz ezkerretara gehiago luza daiteke izenlagun 
multzo handiagoa erantsiz (cf. gure etxeko leihoa, aldapako sagarraren 
adarraren punta,…), nahiz eskuinetara izenondoak gehituz (cf. ate zahar gorri 
handia). Mugatzaileari dagokionez, bakarra azaltzen da, sintagma guztia ixten 
duela. 

 
Bestalde, esan behar dugu berezko izenlagunez gainera (cf. -en, -ko, 

e.a.) zenbait perpaus mota -erlatibozkoak eta konpletiboak, esaterako- goian 
azaldutako erregeletatik atera ditzakegula, baina hauek, azken finean 
izenlaguntzat jo daitezke, hau da, ardatzaren osagarritzat. 

 

                                                 
80 Traskek (1983:599) hitzez hitz honela dio: "Berandu samar sartu da kontzeptu hau euskal 
gramatikan (…); lan honetan Patxi Goenaga hasi zen lehenbizi, bere 1978.ko liburuan". 
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Geroztik izen sintagmaren egitura bereziki aztertu eta eztabaidatu 
dutenak, besteak beste, Trask (1983), Rebuschi (1984) eta Goenaga (1991) 
bera izan ditugu. Gramatika sortzaileak eskainitako bideetatik izen sintagma 
konplexuen -eta ez hain konplexuen- sakoneko egitura zein den edo zein izan 
ote daitekeen aztertzen saiatzen dira autore horiek denak. Jaurtiki diren 
proposamenak eta agertzen diren arazoak interesgarri bezain korapilatsuak 
badira ere, ez gara gu sakoneko iherarkia horren nolakotasuna eztabaidatzen 
hasiko. Gure helburu nagusia arrunt gutxi aztertua izan den determinazio 
atzizkien agerpen desberdinen arabera beste sailkapen mota bat burutzea da, 
beraz, 'azaleko egituraren' deskribapenera bakarrera murriztuko gara, ahal den 
heinean nola burutzen den azalduz. 

 
Goian Goenagak proposatutako erregelak direla eta, atzera harira itzuliz, 

kontuan hartu behar da izena parentesi artean ez dagoen arren, sintagmako 
ardatza izanik ere, askotan isil dezakegula, testuinguruneak hala eskatuz gero. 
Hortaka, ardatza bera ere ez dugu derrigorrezkoa izanen izen sintagma 
osatzerakoan. 

 
Izen sintagmaren egitura nolakoa baita ere, azpimarratu nahi genuke, 

orain arteko gramatikari guztiek eta Euskaltzaindiak bere lanetan esan bezala, 
deklinabideko kasu markak itsasterakoan (izenlagunenak alde batera utziz), 
izen sintagma osoak hartzen dituela atzizkiak eta ez osagaietako elementu 
bakoitzak. Ardatza beste osagaiekin edo isildurik aurkitzen dugunean ere 
hondarkia sintagma hersten duen unitateari gaineratzen diogu sintagma guztia 
besarkatuz. 

 
Egitura orokorra azaldu ondoren, salbuespentako har daitezkeen 

adibideak oro, guzti eta dena zenbatzaile orokorrak ditugula esan behar, bera 
izenondoarekin batera. Hauek, ikusi dugun moduan, izenkiarekin batera 
deklinaturik ager baitaitezke aposizio moduan edo (cf. gizonek orok, etxe 
hauetan denetan, etxean berean, etxetik bertatik,…). Azpimarratu nahi dugu 
badela aurrekoen era berdintsuan jokatzen duen beste izenondo baten 
erabilera (erabilera hau gaur egun baztertuxea, zokoratze honen arrazoiak 
garbi zein diren ez dakizkigularik): bakar izenondoarena, alegia. Hona adibide 
bat edo beste mostratako81: 

 
(71) Etxean bakarrean ezin da egon 
(72) Saralegik bakarrak jaso dezake harri hori 

 
Eman ditugun esaldietan bakar izenondoa deklinaturik agertzen zaigu 

aurreko izenarekin batera. Deklinatu ordez bakarrik erabil daiteke, dudarik 
gabe, baina orduan esaldiak bi balio izan ditzake: alde batetik goiko adibideetan 
ematen zaion zentzua hartzen du82, hau da, lehenbiziko adibidean 'etxean ezin 
da egon, baina gainerako leku guztietan bai' eta bigarren adibidean 'Saralegik 
jaso dezake harri hori, baina beste inork nekez', esaterako; beste aldetik, 

                                                 
81 Adibide gehiago aurki daitezke Orotariko Euskal Hiztegia-n, bakar sarreran, 740 or. Besteak 
beste, Orixeren zenbait eta Mitxelenak darabilen bat agertzen dira. 
82 Egia esan, perpaus honek badu beste adiera bat: 'etxetik atera gabe ezin da egon'; 
beheitixeago ematen dugun 'etxean / bakarrik' esanahiaren ondoan etenik gabe 'etxean 
bakarrik (atera gabe) ezin da egon' adiera ere hartzen du eta. 
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bakarrik aditzondotako erabiliz 'bakarrik, beste inor gabe, beste inoren 
laguntzarik gabe' itzulinguruaren zentzua hartzen du; orduan, era honetara 
ebaki daitezke: 'etxean / bakarrik ezin da egon' (beste norbait behar du, edo 
beste norbaitekin, aldiz, bai) eta 'Saralegik / bakarrik jaso dezake harri hori' 
(beste inoren laguntzarik gabe). 

 
Segidan burutuko dugun azterketa, lehenxeago aditzera eman bezala, ez 

da oinarritzen sakoneko egituraren iherarkiaren berri ematean edo zein 
elementu zeinen menpean dagoen zehaztean; beste ikuspuntu bat du gure 
lanak: batez ere, determinatzaileen erabilera du helburu, eta 
determinatzailearen agerreraren arabera -edo ez agertzearen arabera- nolako 
sintagma mota desberdinak izan daitezkeen sailkatzen saiatzen gara. 

 
Euskarazko hitz ordenari dagokionez esan ohi da sintagmek ordena 

librea dutela gramatikaren ikuspuntutik, baina ez hain librea pragmatikarenetik 
(Osa 1990). Sintagmaren barneko elementuen ordenaz, aldiz, bestelakorik 
esan da: ordena finkoa dutela edo aski finkoa. Gure lanean, ordena hori 
gehienetan nahiko finkoa izan arren, zenbaitetan aldatzen dela frogatu nahi 
dugu, batzuetan izen sintagma banantzeraino eta besteetan izen sintagmaren 
ohiko osagaien ordena aldatzeraino. 

 
 
6.2.2.- Izen sintagma banandua 
 
Haurrek bihurtutako hainbat ekoizpen aztertzen hasi ginenean erreparatu 

ginen zenbait esaldi ikaste prozesu guztian zehar suertatzen diren huts egite 
edo akats arruntak zirela helduen gramatika arauen ikuspuntutik begiratuz gero. 
Era honetakoak genituen, esaterako, ondoko esaldi hauek: 

 
(73) Hau nerea etxea 
(74) Hau behia itsusia 
(75) Hemen bestea tximeleta 

 
Honelakoetan errazena zen izan edo egon aditza ezabatu ondoren 

haurrak ez zuela izen sintagmaren determinazioaren araua ongi ikasi 
pentsatzea, egitura kanonikoaren arabera behin bakarrik determinatu behar 
baita sintagma osoa nere etxea, behi itsusia eta beste tximeleta emanez, eta 
adibide hauetan, ikus daitekeen bezala, sintagmako elementu guztietara dago 
hedatua mugatzailea. Beraz, zilegi jotzen genuen (eta hala jotzen dugu), 
euskararen ikas-prozesuko aro berezitako hartzea. 

 
Baina arestian aipatutako ekoizpen horiezaz gain, bestelako ordena 

erakusten duten ondoko hauek bezalakoekin ere egin dugu topo: 
 

(76) Hau etxea nerea 
(77) Hau itsusia behia 
(78) Hemen tximeleta bestea 

 
Aditza ezabatua egon daitekeela esateaz landara, orain arte azaldu 

ditugun egituretatik kanpo gelditzen dira ekoizpen hauek. Aipatutako adibideei 
dagokienez, esan badugu izen sintagmaren egitura arruntenak, salbuespenak 
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aparte utziz, Izlg. + izen + det. edota izen + izenondo + det. direla, nola azal 
ditzakegu horko ekoizpen horiek emandako egiturei jarraikiz? Edo okertako 
hartu behar ditugu? Baina oker baldin badaude, nola lirateke forma zuzenak? 
Areago, eman ditzagun korpusean aurkitu ditugun beste esaldi hauek: 

 
(79) Asko jotzen du soinua 
(80) Gorria ez al duzu txokolaterik? 

 
Izen sintagmaren egitura kanonikora joz nola azter eta azal ditzakegu 

aditzaren alde banatan ekoiztutako (79)an zenbatzailea eta izena, eta (80)an 
izenondoa eta izena? Edo ez-gramatikaltako hartu behar ditugu? Izen 
sintagmaren zein egituratan sartu behar ditugu honako hauek? Argi dago, batez 
ere azken adibide hauek aintzat hartuta, izen sintagmaren banantze berezi bat 
suertatu dela esaldi horietan, itxura guztien arabera sintagma bakarretik sortuak 
baitira. 

 
Baina nola edo zergatik suertatzen da toki-aldatze hau? Arazo honetaz 

zerbait aritu den bakanenetako bat, guk dakigula, Gavel (1929:4-7) izan da. 
Bere ustez, 'izen sintagmaren' deskribapena burutzen duenean, arau orokorra 
hausten duten bi salbuespen nagusi ditugu: bata, ber- izenondoa dugu, goian 
aipatu bezala, deklinatu egiten baita izenarekin batera (cf. etxean berean); eta 
beste salbuespena era honetara azaltzen du: 

 
"Lorsqu' on pense une phrase il arrive souvent que tous ses éléments ne se 

présentent pas à l' esprit d' un seul coup, mais seulement les uns après les autres, et 
dans ce cas la phrase est conçue, pour ainsi dire, en plusiers tranches. Or dans chacun 
de ces tranches, dans chacun de ces blocs de pensée, les règles de construction 
propres à la langue sont, instinctivement bien observées, en général, par la personne 
qui parle, mais il peut arriver que l' ensemble de la phrase soit boiteux et incorrect, 
parce qu' un élément, ajouté après coup, à la suite des autres, ne se trouve pas à sa 
place. (1929:5) 
 
Beste hizkuntzetan ez ezik euskaraz ere antzeko gertaerak suertatzen 

direla gaineratzen du, zeren euskararen egitura oso malgua eta librea baita. 
Gainera, oso arau 'absoluto' edo 'ia absoluto' gutxi ditu, hauetariko bi, 
izenondoa izenaren ondotik paratzea eta izenlaguna izenaren aurretik ezartzea 
direlarik. Baina arau hauek hauts daitezke: 

 
"Mais il arrive souvent que dans l' improvisation du langage courant un adjectif 

qualificatif ou un génitif ne sont pas placés là où ils devraient être, parce qu' ils n' ont 
pas été pensés à temps, et sont, par suite, rejetés plus loin, en dehors de l' expression 
ou agglutination dont ils devraient faire partie; dans ce cas il arrive souvent qu' ils se 
déclinent: 

Supposons par exemple, qu' on ait voulu dire: «Il y avait une grande fête très 
belle.» La construction normale en basque serait: Ba-zen besta handi eta arras eder 
bat. (…) Mais si l' idée exprimée en français par les mots très belle est pensée un léger 
retard, la phrase sera ainsi composée: Ba-zen besta handi bat, arras ederra. Dans la 
phrase ainsi construite l' adjectif qualificatif épithète eder, au lieu de se trouver à sa 
place normale, c' est-à-dire avant l' adjectif indéfini bat, qui serait en ce cas le seul mot 
décliné de l' agglutination, est rejeté hors de cette agglutination, mais il peut alors se 
décliner et prendre la désinence du nominatif singulier. (…)" (1929:6) 
 
Goiko esaldi hori beste era batera ere zati daiteke bere ustetan: bazen 

besta bat, handi eta arras ederra. Horrelako banantzeak, hau da, zegoen 
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jatorrizko multzo horretatik atera eta bi zatitan emateak, bere ustetan, nahita 
egin daitezke astuntasun efektua sortzen duten 'aglutinazio' luzeegiak ekiditeko 
eta estilo arinagoa emateko. 

 
Bestalde, zatitze mota hori jasaten duten izenkiak ez dira izenondoak 

bakarrak, izenlagunak eta izenlagunen funtzioa bete dezaketen erlatibozko 
perpausak ere zati daitezke goian adierazi duen eran. Honela dio zehazki: 

 
"Mais pour des raisons diverses (retard dans le mouvement de la pensée, tel 

que ceux signalés plus haut, -désir d' attirer l' attention sur le génitif en le rejetant à la fin 
de la phase,- etc), il peut arriver que le génitif ne se trouve pas à la place qu' il devrait 
occuper normalement, et soit rejeté plus loin. Dans ce cas, on met à profit la propriété 
qu' on tous les génitifs en basque de pouvoir devenir des noms ou des adjectifs par la 
seule adjonction des désinences ordinaires de la déclinaison, et on traite le génitif de la 
même manière qu' est traité ci-dessus l' adjectif eder; en d' autres termes, on le décline. 
(…) 

… Seulement il est à remarquer qu' avec les génitifs ordinaires les rejets de 
cette sorte sont infiniment plus rares qu' avec les adjectifs, parce que ces génitifs ne 
donnent point lieu à des tournures compliquées et embarrassées. Mais ils se produisent 
souvent avec des expressions qui sont en réalité des génitifs; nous voulons dire avec 
les proposition relatives. (…) 

…mais on conçois que si la proposition intercalée était longue et surchargée 
elle-même d' incidentes, l' emsemble de la phrase serait embrouillé et lourd. En ce cas 
le rejet deviendrait nécessaire. Dans l' exemple que nous avons choisi ["ezagutzen 
dituzuia Donibane Garazitik jiten diren Joanesen adiskideak?"] ne s' impose nullement, 
mais il est posible néanmoins, surtout si la phrase est pensée avec une certaine 
lenteur, et l' on pourra dire, en marquant une pause après le premier élément décliné de 
l' agglutination, c' est-à-dire après adiskideak: Ezagutzen dituzuia Joanesen adiskideak, 
Donibane Garazitik jiten direnak? (1929:7-10)  
 
Adibideak eta edukia iruzkindu baino lehen, azpimarratu nahi dugu 

Gavelek garbi ikusi eta aditzera eman zuela guk 'izen sintagma banandua' deitu 
dugun gertakari honen berri. 

 
Zatitze honen arrazoi nagusia hizkuntza mintzatuan bilatu behar dugu; 

izan ere, hizketan ari garenean, zerbait presaka esan nahi dugulako edo, ideia 
bat azkar bota nahi dugulako edo, esan nahi dugun hitza edo hitz multzoa 
behar den garaian eta ordenan ateratzen ez zaigulako edo, hau da, baliteke 
deslekutze hori ariera horrek eskatzen duen azkartasuna dela medio izatera. 
Beste zenbaitetan, ordea, arrazoi estilistikoak direla-eta zati ditzakegu, 'astun' 
eta korapilatsu izan daitekeen estiloa saihesteko. 

 
Beste aldetik, zein hizkera motatan edo errejistrotan gertatzen diren 

aipatzen digu Gavelek, bere hitzetan: "elle peut être tolerée parfois dans le tour 
un peu négligé du langage courant (…dans la conversation familière ou dans l' 
improvisation rapide)", hizkera zaindua edota landua erabili nahi izanez gero, 
aldiz, era honetako zatitzeak ekidin egin behar dira. Baina horrelako gertakariak 
ez dira euskaran bakarrik suertatzen, gainerako hizkuntza guztietan ere aurki 
ditzakegu antzeko zatitzeak. 

  
Azkenik, Gavelek ematen digun beste informazio garrantzitsua da zein 

hizkuntz unitaterekin gertatzen diren horrelako banantzeak. Bere ustetan, izen 
sintagmari gagozkiolarik, batez ere izenondoekin eta izenlagunekin (erlatibozko 
perpausak hauen barne direlarik) jazotzen da. Ez zen ohartu nonbait, beste 
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zenbait zenbatzaile zehaztugaberekin ere suertatzen direla horrelako 
banantzeak. 

 
Guk goian eman ditugun adibideak eta Gavelek esandakoak ikusirik, izen 

sintagmaren egitura berplanteiatzera ez, baizik eta, ahal dugun heinean, 
osatzera heldu gara. 

 
Gure azalpenarekin hasi aitzinetik, esan behar dugu bi hizkera-maila 

nagusi bereizi behar direla: bata, mintzatua eta bestea idatzia, edo nahiago 
bada, xehetasun gehiegitan sartu gabe, hizkera landua eta landugabea. Bai 
lehenengoa eta bai bigarrena desberdinak dira, hein batean bederen, eta arau 
'desberdinez' gobernatua dago. Hizkuntza mintzatuan gramatika-arau orokorrak 
hausten direla esan ohi da (perpaus ez-gramatikalak alde batera utziz, noski), 
eta egia da hausten direla, baina ez dira nolanahi egiten, beti arau jakin batzuk 
jarraituz burutzen dira hausturak. Hiztuna, normalean, desberdintasun honetaz 
ongi jabetzen da eta bi 'hizkera' motak bereizten ditu; badaki, espreski galdetuz 
gero, senaz, bata bestea baino zuzenagoa datekeela eta hobeki esana 
dagokeela, baina hizkera mintzatuan bestelakoak itzuriko zaizkio. Honen 
ondorioz, eta bata bestearen isla denez gero, zenbaitetan, errejistro batetik 
bestera maiz oso zuzenak ez diren hainbat forma, egitura edota elementu 
pasatzen dira, ikusiko dugun gisa. 

 
Guk hizkuntza mintzatua aztertu behar dugunez -idatziaren ardatza begi 

bistatik galdu gabe-, baliteke emanen ditugun adibideak zalantzazkotzat edo 
artifizial samartzat hartzea norbaitek, baina ez du atzendu behar ahozko 
hizkeraz ariko garela batik bat eta ez hizkera landuaz edo idatziaz. 

 
Hariari helduz, ez gara Gavelek emaniko adibideekin azalpenak ematen 

hasiko -nahiz gero horietara itzuliko garen-, aurkeztu nahi duguna, gure ustez, 
garbi adierazten ez dutelako. Horretarako, para ditzagun bizpahiru adibide 
arazoa garbiago ikusteko. Aurren-aurrenik, erka ondoko hiru esaldi hauek: 

 
(81) a) diru asko irabazi du 
  b) asko irabazi du dirua 
  c) dirua / asko irabazi du 

 
Lehenbiziko esaldian [diru asko] izen sintagma arrunta dugu. 

Bigarrenean, hizkera mintzatuan testuingurune egokian bota daitekeen 
esaldian, badirudi a)-ko sintagmaren zati bati eman diogula indar berezia, 
zenbat? galderari edo erantzun nahian, galdegai izaterainoko iritsiz (izen 
sintagmaren barneko elementuen inguruan galdegaitasunaz eta 
mintzaigaitasunaz hitz egin badaiteke behintzat), eta sintagmaren beste zatia 
aditzaren beste aldera bota dugu mintzagai edo tankerako zerbait bihurtuz. 
Hirugarrenean, b)-ko mintzagai bera hanpatuz emaniko esaldia genuke; 
hanpatze horren seinaletako paratu dugu marratxoa, etena nolabait 
adieraztearren. 

 
Dena dela, etenaren kontua oso eztabaidagarria da eta, guretzat, oso 

garrantzitsua, geldiune horrek erabaki baitezake elementu bat beste batekin 
aposizioan dihoan edo ez (hain zuzen ere, horrexegatik ez gara Gavelek 
emandako adibideekin hasi). Hiztunak eten garbia egiten badu, perpauseko 
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beste zatiren bati erantsi diola esan nahiko du, edo bestela, mintzagaitako 
hartzen badu, hanpatu egin duela perpausaren aurreko aldera eramanez. c) 
esaldian azken hau gertatu dela esanen genuke; agian, eten hori garbiago 
ikusten da beste modu honetara emanez gero: dirua? Asko irabazi du. Baina 
zer gertatzen da hiztunak geldiunerik egiten ez duenean? c) esaldian 
normalena etena egitea da, baina b)-ko esaldia etenik egin gabe lasai-lasai 
esan daiteke. Zer da, orduan, asko zenbatzailea, aditzondoa ala 
determinatzailea? Zer dirua izena? Biek toki banatatik al dihoaz edo, Gavelek 
liokeen bezala, zatituta emanik daude? Gure ustez, azkeneko argudio hau da 
zuzenena, eta hauxe gertatu dena: hasierako [diru asko] sintagmatik atera da 
izena, eta kanpora 'mugitzen' denean nahitaez hartu behar du mugatzailea era 
honetara gelditzen delarik [ø asko] … dirua. Ondoren, neurri batean, 
perpauseko beste elementuen artean noranahi mugi daiteke. 

   
Hala ere, ez dugu uste etenaren kontu honek, hiztunaren eta egoeraren 

arabera gauza daitekeen arren -edo ez-, oraingoz behintzat, gure azalpenerako 
garrantzi handiegia duenik. Dena dela, etenik egiten ez bada sintagmaren 
elementu desberdinen artean sortzen den lotura estuagoa dela esan nahi du, 
eta sintagma bakarra dela aitortzeko arrazoiak areagotzen. 

 
Zenbatzaile batekin osatutako izen sintagmaren jokaera ikusi dugu 

arestiko adibidean; ikus dezagun orain izen + izenondo osagaiez eratutako 
beste izen sintagma honena, determinazioari atxikirik: 

 
(82) a) sari handia irabazi du 
  b) handia irabazi du saria 
  c) saria / handia irabazi du 

 
Lehenbiziko esaldian [sari handia] sintagma arrunta aurkitzen dugu. 

Bigarrenean berriz, arestian eskainitako azalpen ber-berari jarraituz, saria izena 
atera da hasierako sintagmatik [ø handia] geldituz; hortaz, bere jatorrizko tokia 
utzi eta kanpora mugitu denez, derrigorrezkoa du dagokion mugatzailea 
hartzea. Hirugarrenean, lehen esan bezala, etenik baldin badago mintzagai 
hanpatua genuke, eta etenik ez badago sintagma horren aldamenean kokatu 
den izena genuke, berdin diolarik izenondoaren aiheka batean zein bestean 
ezarri. Nolabait irudikatuz honela genuke: saria [ø handia]…, edo bestela [ø 
handia] saria… b)-ko adibidean, berriz, beste hau genuke [ø handia] … saria. 

 
Ohartarazi nahi dugu guk 'atera', 'mugitu', e.a. diogunean ez garela 

sintagmek duten perpaus desberdinen adabegiz adabegizko mugimendu 
iherarkikoaz ari83, ez eta sintagma osoek perpaus bateko beste sintagma 
osoekin duten mugimendu libreaz ere, baizik eta sintagma bakar baten barneko 
osagaiek duten mugimenduaz ari garela. 

 
Gure ustez dudarik ez dago (81) eta (82)ko a), b) eta c) adibideek lotura 

estua dutela, eta denek, determinazioaren ikuspuntutik, jokaera berdintsua 
erakusten dutela; dagoen diferentzia da sintagma berak modu desberdinetara 
emanak daudela: batean, ordena kanonikoan emanik daude (bi adibideetan a) 
                                                 
83 Mota honetako mugimenduak euskaraz suertatzen diren edo ez jakiteko ikus, besteak beste, 
Salaburu (1987:65-79 eta 1991:927-946). 
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bezala paratu ditugun esaldiak) eta besteetan (guk b)-n eta c)-n eman 
ditugunetan) izen sintagma berak ditugula baina era bananduan emanak. 

 
Orain arte singularreko adibideekin aritu bagara ere, pluralekoekin berdin 

joka dezakegu: 
 

(83) a) Galtza asko dituzu 
  b) Asko dituzu galtzak 
  c) Galtzak / asko dituzu 

 
Determinazioaren jokaeraren aldetik, zenbatzaileekin osatutako 

sintagmak izan beharrean, izenondoarekin eratutako ondoko beste hauek 
paretsukoak dira: 

 
(84) a) Begi ederrak dituzu 
  b) Ederrak dituzu begiak 
  c) Begiak / ederrak dituzu 

 
Atzera nabarmendu nahi dugu, azkeneko esaldietan, c) esaldietan 

alegia, paratu ditugun etenak gauzatu edo ez gauzatu hiztunaren aukeran 
dagoela. Kontua da zenbait perpaus motatan hiztunak errazago ametitzen 
dituela era honetako etenak beste zenbaitetan baino, adibideen 
'onargarritasunari' antzeman dakiokeenez. 

 
Goiko (83) eta (84) adibideetan ipinitako esaldiak behatuz kontura 

gaitezke jatorrizko [galtza asko] eta [begi ederrak] sintagmetatik atera diren 
izenek artikulua eta pluralgilea hartu behar izan dutela bananduta ematekotan. 
Jakina, sintagmak singularrean ez baizik pluralean daudenez, berez dituzten 
tasun hauek denak garraiatzen dituzte haiekin batera: -a mugatzailea eta 
pluraleko -k marka: [ø asko] galtzak eta [ø ederrak] begiak. 

 
Beste ikuspuntu batetik azter daitezke (4) b) eta (4) c) esaldiak. Esan 

daiteke izenondoa izenaren atributo dela84. Eta egia da, hala izan daiteke. Estilo 
kontuak direla edo hiztunaren diskurtsoaren alderako inplikazio edo partehartze 
desberdinak direla eta, euskaraz erraztasun handiarekin bihur daitezke izan 
aditzarekin eraikitako tankera honetako perpaus atributiboak: 

 
(85) Euskal Herriko mendiak politak dira 

 
nor-nork motako esapide: 

 
(86) Euskal Herriko mendiak politak ditugu 

 
Honelako esaldietan izenondoa izenaren atributotako hartu behar dugu, 

aditza besterik ez baita aldatu, eta gainera guk eskaintzen dugun azalpena 
ezinezkoa izan daitekeelako85. Baina (4) b) eta (4) c) esaldietan bi irakurketak 

                                                 
84 Honela dio Euskaltzaindiak (1995:129): "Dena dela, predikatu osagarria subjektua ez den 
izen sintagma bati dagokionean, mugatzailea behar dugula dirudi". 
85 Adierazgarria da arrunt, baina forma alokutiboetan eta hiketan nahas daitezke bi adierak. 
'Begiak ederrak ditun' esaten denean bi gauza azal ditzake 1.- Begiak ederrak dira, eta 2.- Hik 
begiak ederrak ditun (gure irakurketa eginez, baita ere 'hik begi ederrak ditun'). 
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egin daitezkeela iruditzen zaigu. Azkeneko irakurketa hau eginez gero, 
atribututako hartzen baldin badugu, zertako hartuko behar dugu (3)-an asko 
zenbatzailea, aditzondotako?86 Azaltzen ari garen argudioa aintzako hartuz 
gero, bi sintagmak, bai (3)-koa eta bai (4)-koa, bananduak izan daitezke. 

 
Baina berriro asko zenbatzailea daraman sintagmara itzuliz, singularra 

den edo plurala den ikusteko aditzari erreparatu behar diogu, honek emanen 
baitigu ezaugarri horren berri: 

 
(87) Kafe asko hartzen du 
(88) Kafe asko hartzen ditu 

 
Batean zein bestean izen sintagmako ardatzak banantzekotan asko 

hartzen du kafea (edota kafea / asko hartzen du) eta asko hartzen ditu kafeak 
(edota kafeak / asko hartzen ditu) erara emanen genituzke, baina beti ere 
aditzak aginduko digularik sintagma [+ singularra] edo [+ plurala] den. 

 
Suerta liteke, ez sintagmako izena, baizik izenarekin doan izenlaguna 

mugitzea bere jatorrizko lekutik; orduan, hasierako sintagmatik lekunez aldatu 
den izenlagun horrek hartuko du determinatzailea: 

 
(89) a) Nere kotxea ikusi al duzu? 
  b) Kotxea nerea ikusi al duzu? 

 
(90) a) Hemengo jendea esnatzen ari da 
  b) Jendea hemengoa esnatzen ari da 

 
Adibide hauetan jazotzen denari so eginez gero, ohar gaitezke dagoen 

diferentzia bakarra, izenaren eta izenlagunaren ordena aldaketaz landara, 
izenlagunek, a)ko izen sintagmetan ez bezala, determinatzailea eramatea dela. 
Jatorrizko sintagmatik atera diren elementuek -goitiago eman ditugun 
adibideetan izenek, eta hemengo hauetan izenlagunek- gutxienez -a 
determinatzailea hartzen dutela. Irudikatuz: [ø kotxea] nerea… eta [ø jendea] 
hemengoa… Izenlagunek, nahiz eta izenaren ondoan egon, beren 
sintagmetatik kanpo daudenez mugatzailea hartu behar dute. 

 
Hasiera batean, gure Peru eta Peru gurea bezalako sintagmak era 

honetara azal daitezkeela pentsa badaiteke ere, sarri emanen ditugun 
arrazoiengatik, ezin dugu izen sintagma banandutako hartu. 

 
Jakina, sintagma pluralekoa izanez gero, banantzen den elementuak, 

kasu honetan izenlagunak, -k pluralgilea ere hartu beharko du, lehen azaldu 
dugun gisan (cf. kotxeak nereak, jendeak hemengoak). 

 
Nahiko zenbatzailea ez dugu orain arte aipatu sintagma baten barnean 

gertatzen diren mugimendu desberdinak -izenenak edo izenlagunenak- azaldu 
nahi genituelako, eta gainera bere erabilera, zenbatzaileez hitz egiterakoan 

                                                 
86 Tankera honetako esaldietan Goenagarekin (1980:83) bat heldu gara aditzondotzat hartzeko 
arrazoi sendoegirik ez dagoela dioenean. 
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esan dugun bezala, 'bihurri' samarra delako. Zenbatzaile hau izenaren aitzineko 
aldean nahiz gibelekoan para daiteke: 

 
(91) Nahiko lan badugu 
(92) Lan nahiko badugu 

 
Kontuan izanik sintagma zehatz hauetan, hau da, [lan nahiko] eta [nahiko 

lan] sintagmetan atera daitekeen elementua izena izan daitekeela, baina bai eta 
nahiko izenlaguna ere, (91)an izena ateraz gero [nahiko ø] lana badugu 
geldituko litzateke, eta (92)an, berriz, lana [ø nahiko] badugu  genuke. Alabaina, 
izenlagunak ateraz gero beste era honetara (91)an nahikoa [ø lan] badugu, eta 
beste honetara (92)an [lan ø] nahikoa badugu. 

 
Beste ezaugarri berezi bat badu zenbatzaile hau daraman sintagmak: bi 

osagaiak atera daitezkeela jatorrizko sintagmatik. Hau gertatzeko arrazoiak oso 
garbiak ez badira ere (beharbada, zenbatzaile honek mugatzailea hartzeko 
duen erraztasuna eta duen 'mugikortasun' handia dirateke arrazoiak), (91)an 
nahikoa [ø ø] lana modura bananduko litzateke, eta (92)an, aldiz, lana [ø ø] 
nahikoa modura. 

 
Jakina, orain arte izen sintagmak mugatzaile bakarra izan dezakeela 

esan bada ere87, era honetara ulertuz gero izen sintagmak mugatzaile bat baino 
gehiago izanen lituzke.  

 
Aurreko esaldietan aditzak adierazi digu sintagma singularra dela, baina 

suerta dakiguke pluralean egotea, kafe asko sintagman ikusi dugun legez: 
 

(93) Nahiko lan baditugu 
(94) Lan nahiko baditugu 

 
Orduan, eman ditugun arauak jarraituz banantzen direnean, izenak 

jatorrizko lekutik mugitzen baldin badira (93)an [nahiko ø] lanak ditugu, eta 
(94)an lanak [ø nahiko] ditugu. Izenlagunak mugitzen baldin badira, berriz, 
(93)an nahikoak [ø lan] baditugu, eta (94)an [lan ø] nahikoak baditugu. Bi 
osagaiak sintagmatik ateraz (93)an nahikoak [ø ø] lanak eta (94)an lanak [ø ø] 
nahikoak. Gogorarazi nahi dugu banandutako osagaiak, behin hasierako 
sintagmatik mugituz gero, aditzaren beste aihekara ere igaro daitezkeela (cf. 
nahikoak baditugu lanak). 

 
Ez dakigu zein neurritaraino diren erabiliak nahikoak lan baditugu 

bezalako sintagmak, baina badirudi, itxura guztien arabera, posible direla. 
Beraz, zenbatzailearen lekune aldaketa dela eta sintagma singularra nahiz 
plurala izan daitekeela kontuan hartuz, ikus daiteke ia konbinaketa guztiak 
direla zilegi. Arau hauen ondorioz sortzen ez diren bakarrak honako hauexek 
ditugu: *lanak nahikoa eta *nahikoa lanak. Begi bistan denez, ezinezkoa da, 
ikuspuntu honetatik begiratuz, sintagma bereko osagai bat singularrean eta 
bestea pluralean agertzea. 

 

                                                 
87 Goenagak (1980:65), esaterako, honela dio hitzez hitz: "Eta izen sintagma batek ez dezake 
mugatzaile bat baino gehiago hartu". 
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Erlatibozko zenbait perpausetan antzetsuko gertakariak aurki ditzakegu, 
Gavelek aipatzen duena lekuko (cf. Ezagutzen dituzuia Joanesen adiskideak, 
Donibane Garazitik jiten direnak?). Berak ongi aski dioen bezala, erlatibozko 
perpausek (mota batekoek bederen) zinetako genitiboek bezala jokatzen 
dutenez, hauen jokaera berdina dute banantzeko garaian ere. Egia esan, 
erlatibozko esaldiak maizkara aurkituko ditugu era bananduan ondoko 
adibideetan ikus daitekeen bezala: 

 
(95) Gure aita zeruetan zarena 
(96) Ezagutzen dut gizon bat goizeko seietan jaiki eta Kontxara igeri  
  egitera joaten dena 

 
Orain arte beti esan dugu banantzen den zatiak mugatzailea hartu behar 

duela. Mugatzailea esan dugu, zeren zenbait esalditan artikulua azaldu 
beharrean partitiboa ager baitakiguke: 

 
(97) Ezagutzen dut gizon bat goizeko seietan… joaten denik88 
(98) Lanik nahiko / lan nahikorik 

 
Argitu eta zehaztu beharko litzatekeena da noiz erabiltzen den artikulua 

eta noiz partitiboa, baina ezin uka mugatzaile bata zein bestea ager 
daitezkeela. 

 
Har ditzagun orain mailakatzaileak agertzen diren sintagmak eta azal 

dezagun zer gertatzen den: 
 

(99) Izugarri(zko) buru ona du horrek 
(100) Kotxe polit askia ikusi dut 

 
Era bananduan eman nahi izatekotan, besteak beste, modu honetara 

emanen genituzke: 
 

(101) Izugarri ona du horrek burua 
(102) a) Kotxea ikusi dut polit askia 
  b) Ikusi dut kotxea polit askia 

 
Azkeneko adibidean, (102)an alegia, etena egin daiteke aurrekoan baino 

aiseago, esaterako ikusi dut kotxea / polit askia, eta orduan aposizioan dagoela 
ere esan ohi da; baina hiztunak etenik ez badu egiten aposiziotako hartu behar 
dugu edo izen sintagma banandutako? Zenbait kasutan bataren eta bestearen 
arteko mugak ezartzea erraza ez izan arren, diogun aposizioan ematen 
direnean ere mugatzailea (eta, hala dagokionean, pluralgilea eta kasu marka) 
hartu behar duela. 

 
Zenbatzaile zehaztuekin eta izenondoen maila aditzondoekin eraikitzen 

diren sintagmetan antzeko gauza gertatzen da. Izen sintagma bananduak, edo 
aposizioan paratzen dugun sintagmak, mugatzailea hartu behar du gutxienez. 
Ondoko adibideetan erraz ikus daiteke: 

 
                                                 
88 Ez dakigu horrelakorik zilegi den gaur egun, baina autore klasikoetan aurki daitezke 
horrelako adibideak. 
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(103) Bi gizon / oso berritsuak / ezagutzen ditut 
(104) Kotxe bat / polit askia / ikusi dut 

 
Esaldi hauetan ez dirudi jatorrizko izen sintagma bakarraz hitz egin 

dezakegunik89. Lehenengo esaldiarentzat abiapuntutako bi gizon oso berritsu 
sintagma proposa badaiteke ere, ez du ematen *kotxe polit aski bat sintagma jo 
daitekeenik bigarren sintagmaren iturritako. Beraz, orain arte jatorrizko tokitik 
mugitzen direla edo ateratzen direla esan baldin badugu ere, hobeki litzateke bi 
zatitan banantzen dela esatea besterik gabe. Orduan, sintagma bat 
zenbatzailearekin (zehaztua nahiz zehaztugabearekin) agertzen zaigunean, 
banantzen den zatiak (edo aposizioan ematen den zatiak) mugatzailea hartu 
behar du derrigorrean. 

 
Neurria, pisua, e.a. adierazteko erabiltzen diren sintagmek aurrekoen 

jokaera berdintsua dutela ematen du: 
 

(105) Bi kilo sagar 
(106) Hiru litro ardo 

 
Bananduta ematen ditugunean mugatzailea hartzen dute: 
 

(107) Sagarra(k) / bi kilo 
(108) Ardoa / hiru litro 

 
(107). adibidean plurala azalduko zaigu sintagma pluraltako sumatzen 

dugunean, bestela singularrean emanen dugu. Zer esanik ez dago honelako 
sintagmak arrunt luzeak direnean, orduan banantzeko joera nabarmenagoa 
baita. Konparaziorako: 

 
(109) Bi litro Uxueko ardo gorri hotz 

 
Sintagma hau era honetara ematea baino askoz arruntagoa da, gure 

ustez, bi zatitan banantzea: 
 

(110) Uxueko ardo gorri hotza / bi litro 
 

edota: 
 

(111) Bi litro / Uxueko ardo gorri hotza 
 
 Adibide hauetan argiago ikus daiteke aposizioan dihoazela etena 

gauzatzen denean, baina antzeman daitekeen moduan zenbatzaileekin 
eraikitako sintagmak izan arren, banantzen den zatiak mugatzailea (eta 
sintagma plurala denean pluralgilea) hartzen du. 

 
Dudarik ez dago, kasu desberdinak ikusita, zenbait izen sintagmaren 

banantzea arruntagoa dela eta errazago suerta daitekeela beste zenbaitena 
baino. Hala ere, esan behar da hizkuntzaren zuzentasunaren eta jatortasunaren 

                                                 
89 Goenagak (1980:61) era honetako esaldiak aposiziotako hartzen ditu. Bere ustez, 
koordinazioarekin zer ikusia badu, gizon bat oso ona esaten dugunean, gizon bat eta oso ona 
edo antzeko zerbait izanen genukeela dio. 
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sena jatorrizko hiztunak bere baitan duela. Eta edozein jatorrizko hiztuni 
galdetuz gero zein esaldi dagoen zuzenago edo asko ateratzen du soinua edo 
soinu asko ateratzen du, ez luke seguruenik zalantza izpirik eginen aukeratzeko 
garaian. Horrek ez du esanahi, ordea, lehenengoa 'gaizki' dagoenik; kontua da, 
izen sintagmaren ordena kanonikoari hobeki eusten diola bigarrenak, eta hortik 
heldu datekeela, apika, jatorragotasunaren ustea. Baina bestalde, ez dugu 
atzendu behar ahozko hizkerak duen berezitasuna dela eta, Gavelek 
aurkeztutako arrazoiei jarraikiz, lehenbiziko moduko esaldiak erabiltzen direla, 
hau da, ordena kanonikoko izen sintagmaren egitura hautsiz hainbat zatitan 
eman daitezkeela, baina araua hausten denean lege batzuen barnean egiten 
dela, eta ez nolanahi. 

 
Baina zer gertatzen da izen sintagmak beste kasu markaren bat hartzen 

duenean? Nola burutzen da orduan banantzea? Oro har, esan dezagun 
sintagmak bananduta ematen direnean, gehienetan, aposizioan paratzen 
ditugula etena nabarmenago delarik (Euskaltzaindia 1993:184). Beraz, 
honelako adibideak aurki ditzakegu: 

 
(112) Pellok egin du lan hori / gureak 
(113) Haurrei erori zaie / nireei 
(114) Kotxearekin etorri naiz /gorriarekin 
(115) Ximonentzat da hau / Untxarikoarentzat 

 
Alde bateko eta besteko zatiek lotura estua dutela ez dugu uste 

zalantzan jar daitekeenik (hauen ondoan beste mota batekoak ere baditugu [cf. 
Jexux Herrenekoari, e.a]  baina hauen antzekoez sarrixeago mintzatuko gara). 
Banantze hauetan mugatzailea edota pluralgileaz gain kasu marka ere hartu du 
banandutako zatiak, ez dirudi bestela, goiko esaldien zentzua gordez, zuzen 
egon daitezkeenik honako hauek: 

 
(116) *Pellok egin du lan hori / gurea 
(117) *Haurrei erori zaie / nereak 
(118) *Kotxearekin etorri naiz / gorria 
(119) *Ximonentzat da hau /Untxarikoa 

 
Goiko esaldien (112-115) jatorrizko izen sintagmak, kasu marka eta 

guzti, [gure Pellok], [nire haurrei], [kotxe gorriarekin] eta [Ximon 
Untxarikoarentzat] izanen lirateke. Baina deslekutze edo banantze horien 
arrazoiak edozein baitira ere, dela galdegai/mintzagai jokoagatik dela hizkuntza 
mintzatuaren bapatekotasunagatik, orain arte esandakoari jarraituz, diogun 
sintagmatik atera den elementuak berekin batera garraiatzen duela sintagma 
osoari dagokion hondarki guztia, beraz, artikulua, pluralgilea -duenean- eta 
kasu marka. 

 
Hala ere, ez du ematen sintagmaren ardatz izenordainak edo izen 

bereziak direnean horrela denik erabat: 
 

(120) Andoniri, gure lehengusuari, gauzak ongi atera zaizkio 
(121) Andoni / gure lehengusuari, gauzak ongi atera zaizkio 

 
Lehena banandutako izen sintagmaren antzekoa litzateke, bigarrena 

berriz aposizioan edo ezarritako izena genuke. Dena den, ohartarazi nahi dugu 
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esaldi hauetako testuingurunea, guk aztertu ditugunekin erkatuz, zertxobait 
desberdina dela. Guk azaldutako sintagmetan izen bakarrak osatzen zuen 
sintagma, baina honako hauetan bi izenki agertzen zaizkigu. Ez dakigu, kasu 
hauetan, zein neurritaraino hitz egin dezakegun izen sintagma bananduaz, 
banantzen direnak ez baitira izena edota bere osagarriak (izenondoak eta 
izenlagunak), baizik eta bi izen, edo bi ardatz-elementu, izenordainak ere 
aintzako hartzen baditugu. 

 
Bukatzeko, esan nahi dugu izen sintagma bananduaren kontzeptua 

zalantzan para daitekeela mota honetako esaldietan: 
 

(122) Ainhoan izaten da lana franko90 
 
Uler daiteke zer izaten da Ainhoan? eta lana, zenbat izaten da (dago) 

Ainhoan? modura, hau da, zenbatzailea aditzondotako har daiteke. Baina ez 
dugu uste irakurketa hau bera posible denik beste esaldi honetan: 

 
(123) Gizona franko ikusi nuen Ainhoan 

 
Posible ote da aipatutako honetan gizona, zenbat ikusi zenuen? galdera 

egitea? Bestela esanez, kasu honetan har ote daiteke zenbatzailea 
aditzondotako? Honelako adibideek, eta lanean zehar aipatu ditugun beste 
hainbatek, izen sintagma bananduaren kontzeptua defendatzera bultzatzen 
gaituzte. 

 
Hala ere, hemen proposatutako teoria eskas eta urri gelditzen zaigu 

determinazioaren ikuspuntutik sintagmaren barnean suertatzen diren gertakari 
guztiak azaltzeko. Nahitaezkoa dugu beste zerbaiten bila abiatzea teoria guztia 
ongi ornitzeko, hain zuzen ere, sintagmen barneko elementuen mugimenduez 
hitz egin beharrean gaude. 

 
 
6.2.3.- Izen sintagmaren barneko elementuen ordena    

  aldaketa 
 
Sintagmen barneko osagai desberdinen ordena finkoa edo aski finkoa 

dela esan ohi da, hau da, izenondoak izenaren eskuinetan eta izenlagunak 
ezkerretan paratzen direla. Baieztapen hau hein handi batean egia izan arren, 
salbuespenak badirela frogatzen saiatuko gara, eta dexente gainera. 

 
Gramatikari gehienek eman izan dute joera nagusi honen berri, baina 

bada salbuespenak aipatzen dituenik ere. Euskal izen, morfologia eta 
sintaxiaren jatortasun eta txukuntasuna era apologetikoan azpimarratu zuen 
Astarloa (1883:765), esaterako, honela mintzatzen da: 

 
"Este idioma es tan puntual en anteponer los posesores a las cosas poseidas, 

que sería despreciable, como inculto en sus locuciones, el que trastomase este órden. 
(…). Es tanta la observancia de nuestra lengua en la anteposición de sus posesores, 
que no solo lo ejecuta con los sustantivos, sino tambien con aquellos adjetivos llamados 

                                                 
90 Euskaltzaindia (1985:232) 
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por los gramáticos posesivos. Decimos lapicoco oquelia,… Españaco Erregia,… echeco 
Jauna,…: pero se oye al bascongado oquela lapicocua: Erregue Españacua: jaun 
echecua." (Azpimarra gurea da) 
 
Gramatikari gehienak bezala Campionek (1977) ere gauza bera 

azpimarratzen du, baina -zko atzizkiaz diharduenean honako adibide hau 
dakar: 

 
(124) … eta faraonek ukatu zionean euli andi pozonizkoak erakarri zituen (g) 

«y cuando le negó Faraón, hizo traer las grandes moscas de ponzona». 
(1977:233) 

 
Hauen antzeko adibideak han-hemenka erruz bila genitzake euskal 

literaturan zehar. 
 
Azaldu dugu izen sintagmaren barneko elementuen ordena alda 

daitekeela, eta era zatituan gauzatzen denean bananduta dihoan elementuak 
ondarkia ere hartzen duela. Bada, horratik, orain arte aipatu dugun banantze 
motaz gainera beste ordena aldaketa bat. Kasu honetan ezin dugu izen 
sintagma bananduaz hitz egin mugitzen diren elementuek ez dutelako ez 
mugatzailerik ez kasu markarik hartzen, edo hobeki esan, sintagmaren barnean 
elementuak mugitu arren artikulua eta ondarkia behin bakarrik gauzatzen dira, 
bukaeran eta sintagma osoari dagokiolarik. Para ditzagun adibide bat edo 
beste. Hasteko eman dezagun honako hau: 

 
(125) Pello gurea etorri da 

 
Hasiera batean pentsa liteke izen sintagma banandua izan daitekeela 

Pello gurea sintagma, ordena kanonikoko gure Pello sintagmatik ekarrarazten 
badugu. Ber gauza esan daiteke, gaur egungo euskaran bederen, beste bi 
esaldi hauetaz: 

 
(126) Milagros Alduntzingoa etorri zaigu 
(127) Koro Makatxarena ikusi dut 

 
Suposa liteke izenlagunak bere 'jatorrizko' tokitik mugitu direnez ondarki 

guztia garraiatu dutela, hau da, determinatzailea (--a artikulua) eta kasu marka 
(adibide hauetan absolutiboa: ø). 

 
Baina zer jazotzen da, ordea, beste kasu markaren bat hartzen baldin 

badute? Nola jokatzen dute orduan? Honatx nola irasten zaien kasu marka: 
 

(128) Pello gureak egin du lan hori 
(129) Milagros Alduntzingoari tokatu zaio loteria 
(130) Pello (/) Koro Makatxarenarekin etorri da 

 
Azkeneko adibidean etena hautazkoa bada ere, gauzatuz argiago ikus 

daiteke Pello sintagma alde batetik dagoela eta Koro Makatxarenarekin 
sintagma bestetik. 

 
Adibide hauetan Pello gureak, Milagros Alduntzingoari eta Koro 

Makatxarenarekin multzo batean agertzen zaizkigu sintagma osoa eta bakarra 
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osatuz; ondarkia behin agertzen zaigu eta sintagmaren azken muturrean dago 
kokatua sintagmaren barneko elementu guztiak besarkatzen dituela. Ez dute, 
izen sintagma bananduan bezala, zatitutako edo mugitutako elementuek 
ondarki guztia hartu. 

 
Orduan, goian aipatutako sintagma motetan barneko elementuen ordena 

aldaketaz hitz egin beharrean gaude, hau da, ordena kanonikoko gure Pello, 
Alduntzingo Milagros eta Makatxaren Koro sintagmetako elementuen ordena 
aldatuz gero, nolabait irudikatuz, '[Pello gure]-a', '[Milagros Alduntzingo]-a'91 eta 
'[Koro Makatxaren]-a' izanen genituzke. Ikus daitekeen bezala, izenlaguna 
izenaren gibeletik ematen bada nahi eta nahi ez mugatzailea hartu beharra du. 
Era bananduan eman nahi izatekotan honelatsu botako genituzke: 

 
(131) Pellok egin du lan hori / gureak 
(132) Milagrosi tokatu zaio loteria / Alduntzingoari 
(133) Kororekin etorri da / Makatxarenarekin 

 
Adibide hauetan banandu den elementuak ondarki guztia hartu du 

'kotxearekin etorri naiz / nirearekin' esaldian  bezala. 
 
Badirudi, hortaz, 'Pello gurea' eta antzeko sintagmek aposizio 

murrizgarrian dauden sintagmek bezala jokatzen dutela. Horrela, parez pare 
erkatuz: 

 
(134) Urumea ibaia  / Pello gurea 
(135) Oria ibaira  / Axun Mañolirenarengana 
(136) Bidasoa ibaiarekin / Koro Loidinekoarekin 

 
Mota desberdinekoak direla esateko bada beste arrazoirik. Peru gurea, 

Miel Labekoa eta Axun Mañolirena bezalako adibideetan izen berezia agertzen 
zaigu haserako lekunean, eta ezin da garbi ikusi mugatzailerik daramaten edo 
ez, izen bereziek, berez, ez baitaramate artikulurik (oso kasu jakinetan ez bada 
bederen). Baina zer gertatuko litzateke hasierako lekune horretan izen arruntak 
ezarriz gero? Nola jokatzen dute izen arruntek? Arazoa argitu nahian adibide 
bat edo beste paratuko ditugu: 

 
(137) Okela lapikokoa 
(138) Jaun etxekoa 
(139) Euli handi pozonizkoak 
(140) Ahatetxo nerea 
(141) Kuttun nerea 
(142) Txoro zurekikoa 

 
Astarloak eta Campionek emaniko -(z)ko atzizkia daramaten izenlagunen 

adibideez gainera, -en atzizkia daramatenak aurkezten ditugu. Denbora guztian 
atzetik segika dabilkion andereñoak haurrari ahatetxo nerea esaten dionean, 
edo amak haurra kuttun nereari zer pasatu zaio? esanez kontsolatzen duenean, 
edo azio bat egin ondoren aitak haurrari txoro zurekikoa esanez errixta ematen 
dionean, tankera honetako esaldiak bota daitezke. 

 

                                                 
91 Gaur egungo euskaran bederen bai. Ez dirudi diakronikoki horrela izan denik (cf. ??) 
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Ikus daitekeen moduan, sintagma hauetan izenek, edo izenkiek hobeki 
esateko, ez daramate artikulurik, eta determinazioa sintagmaren bukaeran 
baizik ez dago kokatua. Bestalde, ondarkia sintagma osoari paratzen zaio (cf. 
'ahatetxo nereari zer pasatu zaio?', 'euli handi pozonizkoak', e.a.) eta ez 
barnean dauden elementu guztiei. Hortaz, mugimendu hau gertatu dela esan 
daiteke: 

 
   ordena arrunta   ordena aldatua 
 
- [etxeko jaun]-a  >  [jaun etxeko]-a 
- [pozonizko euli handi]-ak >  [euli handi pozonizko]-ak 
- [nere ahatetxo]-a  >  [ahatetxo nere]-a 
- [nere kuttun]-a  >  [kuttun nere]-a 
- [zurekiko txoro]-a  >  [txoro zurekiko]-a 
 
Badirudi errazago alda daitezkeela lekuz -zko atzizkia daramaten  

izenlagunak (cf. zezen suzkoa, perpaus denborazkoez92, euskaldun iturri 
jatorrizkoetan93, e.a.). Hala ere, bizi-bizirik daude pertsona izenekin erabiltzen 
diren -en genitiboak, gehiago esanen dugu, usuago erabiltzen dira Axun 
Mañolirena eta Koro Makatxarena ordenak Mañoliren Axun edo Makatxaren 
Koro baino. 

 
Behin baino gehiagotan aipatu izan den hitz berezi bat ekarri nahi genuke 

hona: jaungoikoa. Gavelek (1929:93) dioen bezala: "…l' élément goiko est en 
réalité un génitif attributif; il est néanmoins postposé au nom jaun «seigneur», et 
reçoit les désinences du singulier (…)." Azken finean, beraz, genitiboa 
eskuinetara duen hitza baizik ez da. Eta gure ustez ere, goiko adibideetan 
bezala, ordena aldatua duen izena da, ezaugarri berak baititu. 

 
Zenbaitetan beharrezkoa egiten da izenlaguna izenaren ondotik botatzea, 

bestela nola emanen genuke helburu izena errepikatu gabe ondoko esaldi hau: 
 

(143) arlo honek helburu kontzeptualak eta prozedurazkoak ditu 
 
Bestalde, euskal ordinalak osatzeko -garren atzizkia, normalean, 

ardatzaren ezkerretara agertu ohi da, baina tituluak, erregeen izenak, e.a. 
izendatzeko, esaterako, tokiz aldatzen dira, ondarkia bukaeran bakarrean 
paratzen delarik (cf. Carlos V.a, e.a.). 

 
Ordena aldaketa hau izenlagunekin ez ezik izenondoekin ere suerta 

daiteke. Izenondoak berez ardatzaren gibeletik badihoaz ere, zenbaitetan, 
azaldu dugun mugimendu hau burutzen dute (cf. gaixo pekataria, gorri kolorea, 
gazte jendea, e.a.). Ildo beretik jarrraituz, gure iritziz sinpleago litzateke -dun eta 
-(t)ar atzizkiak daramatzaten izenondoak ere era honetara azal daitezkeela 
esanen bagenu. Goian bezala irudikatuz: 

 

                                                 
92 Esaldi osoa 'Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez' da (Gaminde 1990) 
93 Esaldi osoa: '… ene belaunaldiko euskaldun iturri jatorrizkoetan edan dutenentzat bederen 
inolako problemarik gabea alde horretatik' (Irigoien 1992:47). 
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   ordena arrunta   ordena aldatua 
 
- [kolore gorri]-a  >  [gorri kolore]-a 
- [jende gazte]-a >   [gazte jende]-ak 
- [mutil dirudun]-a >  [dirudun mutil]-a 
- [diputatu frantziar]-a  > [frantziar diputatu]-a 
 
Baina, jakina, arestian aipatutako adibideetatik (cf. ahatetxo nerea, txoro 

zurekikoa, e.a.) beste segidako hauetara pauso tiki bat besterik ez dago: 
 

(144) Ahatetxoa nerea 
(145) Txoroa zurekikoa 

 
Suertatu den aldaketa bakarra da izenak artikulua hartu duela. Baina 

oraingo hauetan, aldiz, ordena aldaketaz ez, baizik eta izen sintagma 
bananduaz hitz egin beharko dugu, izenlagunak baitira, nolabait esan, jatorrizko 
lekutik mugitu direnak, nere ahatetxoa eta zurekiko txoroa sintagmetatik atera 
direnak, alegia. Azken finean, ahatetxo nereari eta ahatetxoari nereari 
sintagmen arteko desberdintasuna banandua izatean edo barneko ordena 
aldatua izatean datza. 
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6.- IZEN SINTAGMAREN OSAGAIAK ETA EGITURA 
 
 
Izen sintagmaren alor honetan bi alderdi desberdin izanen ditugu 

hizpidetako, alde batetik sintagmaren osagaiak zein diren eta nolako 
ezaugarriak dituzten azalduko dugu; eta beste aldetik, sintagmaren egitura zein 
den gaingiroki deskribatu ondoren, gure proposamenarekin egituraren 
nolakotasuna gehiago zehaztera gatoz. 

 
 
6.1.- Izen sintagmaren osagaiak 
 
Izen sintagmaren osagaien deskribaketari dagokionez, batik bat 

Euskaltzaindiak azken urteotan burututako lanei jarraikiko gatzaizkie, zenbait 
ohar sartu beharrean baldin bagaude ere. Oinarrian hiru motako osagaiak aurki 
ditzakegu (Euskaltzaindia 1985:54-55): ardatz elementuak, ardatzaren 
osagarriak edo elementu atributiboak eta determinatzaileak. 

 
Sintagmaren ardatza osatzen duten elementu nagusiak izenak eta 

izenordainak dira, nahiz eta izenki hauek zenbaitetan ezkutuan egon. 
Ardatzaren osagarrien artean izenondoak, izenlagunak (-en eta -ko atzizki 
genitiboez osatutakoak eta beste zenbait izenlagun) eta hainbat perpaus mota 
(erlatibozkoak eta konpletiboak) aurkituko ditugu. Determinatzaileen sailean, 
berriz, honako elementu hauek sartu ohi dira: mugatzaileak (artikuluak, gure 
ustez -ik mugatzailea eta erakusleak), zenbatzaileak (zehaztuak nahiz 
zehaztugabeak) eta, azkenik, determinatzaile zehaztugabeak. 

 
Osagaien deskribaketa burutzeko Euskaltzaindiak plazaratutako lanak 

jarraituko ditugu orpoz orpo; zenbaitetan deskribapena eta azterketa azalekoa 
izanen den arren, beste zenbaitetan xehekiago burutzea komenigarria dela 
iruditu zaigu, batzuetan hainbat aspekturi buruz ditugun dudak eta zalantzak 
azaltzeko eta besteetan esan ditugunak, ahal dugun neurrian, arrazoitzeko. 

 
 
6.1.1. Ardatz elementuak 
 
6.1.1.1. Izenak 
 
Euskal izenen sailkapenerako, orobat, irizpide formalak, 

morfosintaktikoak eta semantikoak hartu ohi dira kontutan zerikusi zuzena 
dutelako deklinabideko atzizkiak hartzeko garaian (Euskaltzaindia 1985:53-75 
eta 1993:35-42). Horren arabera honako eskema nagusi hau proposatzen da: 

 
Izena: bereziak 
  arruntak: zenbakarriak 
   zenbakaitzak: neurgarriak 
      neurgaitzak 
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Bestalde, eskema hori borobiltzeko esan behar dugu ikuspuntu 

semantikoen arabera izen guztiak, bereziak zein arruntak, bizidunak edo 
bizigabeak izan daitezkeela. 

 
 
 6.1.1.1.1. Izen arruntak eta bereziak 
 
Semantikaren aldetik, esan ohi da izen arruntak kategoria edo espezie 

bateko gauzak edo izakiak aditzera emateko erabiltzen direla; eta izen bereziek 
erreferentzia zehatza dutela, ez dagozkiela espezie bereko gizaki guztiei, izaki 
jakin bati baizik94. 

 
Irizpide formalen arabera izen arruntek gehienetan determinatzailea 

hartzen dute; izen bereziek, aldiz, ez. Baina irizpide hau ez da, hala ere, beti 
betetzen, eta sarri mintzatuko gara erreposkiago gai honen inguruan sortzen 
diren hainbat gora-beherez. 

 
Irizpide semantikoak kontutan hartuz, izen bereziek erreferentzia zehatza 

dute (cf. Donostia, Hernani, Joxe,…), izen arruntak, ordea, kategoria jakin 
bateko elementuei izena emateko erabiltzen dira (cf. etxe, ikasle, e.a.). 

 
Alabaina, zenbait kasutan aipaturiko bi irizpide orokor hauek gurutzaturik 

aurkitzen ditugu gure hizkuntzan. Horrela, erreferentzia bakarra ez dutenak izan 
arren, mugatzailerik gabe agertzen zaizkigu izen batzuk (cf. errege, amatxo, 
amabitxi, e.a.); artikulurik gabe ematen ditugu Goizuetan, halaber, haur 
hizkeran maizkara agertuko zaizkigun beste hainbat izen (cf. pitxitxi, uau-uau, 
mu, e.a.). Dena den, zerrendatu ditugun hitz hauek denek ez dute estatus bera; 
batuan, esaterako, errege eta amatxo izenen kasuak ez dira berdinak. Izan ere, 
errege hitzak artikulua har dezakeela dirudi, nahiz ez dagoen garbi noiz; 
amatxo izenak, berriz, bakarrik dihoanean ez du sekulan hartzen, singularrean 
behinik behin. 

 
Singularrean diogu, zeren garbi ikus daitekeenez, hitz mota hauek, haur 

hizkerako zenbait hitzek eta pertsona izenek ez daramate agirian artikulurik. 
Baina pluraleko formetan zer gertatzen den ez dakigu ziur. Har dezagun 
amatxo izena; badirudi singularreko eta mugagabeko paradigmek berdinak izan 
behar dutela95, baina pluralekoak aldatu egiten direla: amatxoei, pitxitxiei, 
amatxoentzat, pitxitxientzat,… Emandako hondarkien barnean *ag + i eta *ag + 
entzat dagoela suposatzen badugu, mugatzailea ere hor dagoela esan beharko 
dugu; pluraleko formetan atzera berreskuratu egin dute, nolabait esan, 
mugatzailea. Orduan, mugatzaileari dagokionez, singularreko (edo 
mugagabeko) jokaera izan edo pluralekoa izan, artikulua ez zaigu agertuko edo 

                                                 
94 Ikus, esaterako, jada klasikoak bihurtu diren Ullmann (1980:81-90) eta Lyons 
(1980:217-315). 
95 Amatxo izena dela eta, Txillardegik (1978:103-104) izen berezia bailitzan 
deklinatzen du eta aurkezten dituen tauletan paradigma bakar bat agertzen da, 
pertsona izenei eskeinitako tauletan bezalaxe, baina pluraleko formez ez du 
deus esaten. 
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bai, nahiz eta azken kasu honetan singularrean bezain gardenki azaltzen ez 
zaigun. 

 
Izen bereziekin antzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zaigu. Adibide 

bat paratzeko, talde batean bi pertsona baldin badira Patxi izen dutenak eta biei 
zerbait eman edo norabait joan bagara haiekin era honetara esan beharko da 
batuan: 

 
(1) Bi Patxiei eman diet enkargua 
(2) Bi Patxiekin joan naiz mendira 

 
Bestela ez genuke singularraren edo mugagabearen paradigmatik 

bereiziko, eta bereizi behar diratekeela iruditzen zaigu, esanahiz oso 
desberdinak baitira, eta diferentziarik badagoela iruditzen zaigu bi Patxiri edo bi 
Patxiei esan. 

 
Orain arte aipatu ez baditugu ere, absolutiboko eta ergatiboko pluralekin, 

nahiz izen berezietan nahiz lehen aipatu ditugunetan, arazoa gehiago 
korapilatzen dela uste dugu. Segidan emanen ditugun adibide hauetan ez 
dakigu zein aukeratu beharko genukeen ontako: 

 
(3) Gure koadrilako bi Patxik etorri dira 
(4) Gure koadrilako bi Patxiak etorri dira 

 
Gure hizkerak ez du balio kasu honetan mugatzailerik baden edo ez 

azaltzeko, bokalez amaitzen diren izenki guztiei artikulua ezabatzen baitzaie 
asimilazio prozesu desberdinen bidez, mugagabea eta mugatua berdinaraziz 
(ikus absolutibo kasuari eskainitako puntua). Baina kontsonantez amaitzen 
diren hitzekin zalantza gutxiago dago; izen arruntekin artikulua eta pluralgilea 
agertzen zaizkigu: 

 
(5) bi gizonak (e)torri di[r]a96 

 
Baina izen bereziekin ez dugu horrelakorik aurkitzen: 
 

(6) Gure kuadrillako bi Mirenek (e)torri di[r]a 
(7) *Gure kuadrillako bi Mirenak (e)torri di[r]a 

 
Horrek esan nahi du izen bereziek ez dutela mugatzailerik ametitzen eta 

goiko (6) eta (7) adibideen artean aukeratzekotan, edo bestela esan, batura 
iraultzekotan, (6)an eman dugun modura eginen genukeela, eta ez 
artikuluarekin (7)an egin dugun bezala. 

 
Hizkuntza baturako, artikulurik gabeko aldakia hartzen bada zuzentako, 

badirudi bokalez amaitutako hitzek ere ez luketela hartu beharko zuzenbidez. 
Baina ez dirudi gauzak hain garbi daudenik, artikulua daraman adibiderik ere 
aurkitu baitugu (Euskaltzaindia 1985:165): 

 

                                                 
96 Parentesi artean agertzen diren hizkiak aukerakoak direla esan nahi du; 
kortxete artean daudenak, aldiz, Goizuetako hizkeran ez direla ahoskatzen. 
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(8) Badakit bi Kennedyak tirokatu zituztela 
 
Artikuluaren erabilera dela eta, aipatu nahi genituzke jokaera berezia 

duten beste hainbat izen ere; hauek marka berezi bat edo edari mota bat edo 
adierazten dutenak dira (cf. txupatxus, palotes, sugus, schwepps, whisky, 
mosto, e.a.). Izen hauek, bereziak izan arren, arruntak bezala erabiltzen dira 
kasu guztietan, absolutiboan izan ezik. Erdaratik mailegatutako hitz hauetan 
geureganatze-maila edo hizkuntzan barneratze-maila hartu beharko litzateke 
kontutan. Goizuetan, esate baterako, artikuluarekin nahiz gabe erabil daitezke 
mosto(a), whisky(a), sugus(a), txupatxus(a), baina artikulurik gabe palotes eta 
schwepps. 

 
Izen mota hauek denak, oro har, artikulurik gabe ager daitezke, baina 

ondotik izenondo edo izenlagunen bat hartzen dutenean sintagmak 
derrigorrezkoa duen artikulua bereganatzen du: 

 
(9) Axular jakintsua Saran bizi izan zen 
(10) Bilbo osoa ezagutzen du 
(11) Oraingo hau ez da nik ezagutu nuen Joxe gozoa 
(12) Amatxo gurea etorri zaigu 
(13) Felix Erratetakoa ikusi dut 
(14) Txupatxus guztia jan duzu 
(15) Edateko ron beltza nahi al duzu? 

 
Era berean, artikulurik ez baina beste mugatzaileak eta determinatzaileak 

har ditzakete izen mota hauek: 
 

(16) Hemen balego lehengo Patxi hura 
(17) Joserik ba al da hemen? 
(18) Euskadi asko dago munduan 
(19) Horrelako amatxo franko behar genituzke 
(20) Zenbat Gandhi izanen dira munduan? 
(21) Pitxitxi bat ikusi dut 

 
Goitiago aipatu ditugun irizpide sintaktikoen eta semantikoen gurutzaketa 

horren beste aldean ditugu, berriz, erreferentzia bakarra duten izenak baina 
mugatzailearekin erabiltzen ditugunak (cf. ilargia, zerua, astelehena, abendua, 
Azpeitia, Herri Batasuna, Jainkoa, e.a.). Hots, astegun eta hilabeteen izenak, 
zenbait herriren eta lurralderen izenak, eta azkenik, erakundeen izenak. 

 
 
 6.1.1.1.2. Izen zenbakarriak eta zenbakaitzak 
 
Sailkapeneko hurrengo ezaugarri hauek ere garrantzitsuak dira, izen 

arruntak bi multzotan banatzen baititu. Konta daitezkeen izenak zenbakarriak 
direla esan ohi da, eta konta ezin daitezkeenak zenbakaitzak (cf. *bi olio, *bost 
gorroto, *hamar gari,…). 

 
Izen zenbakaitzak hizkuntza bateko hiztunak zatika-ezin, multzokatu edo 

jarraitu modura ikusten dituenei dagozkie (cf. ura, olioa, sua, maitasuna, e.a.). 
Jarraiak dira banakotan ezin bereiz daitezkeenak edo, hobeki esan, hizkuntza 
jakin batean banakotan bereizezinak gertatzen direnak edota 'masa'-tzat 
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hartzen direnak. Horregatik ezin ditugu zenbatzaile zehaztuak erabili izen mota 
hauekin. 

 
Nola nahi ere den, izen batzuk bi moduetara, [+ zenbakarri] eta [- 

zenbakarri] bezala erabil daitezke, hots, masa modura edo zenba daitekeen 
zerbait bezala eman daiteke, ondoko adibideetan ikus dezakegun modura: 

 
(22) kafea edan zuen 
(23) bi (baso, katilu[kada]) kafe eskatu ditu 

 
Baina (23) bezalako kasuetan izenaren esanahia beste modu batera 

ulertu behar da, parentesi artean paratu ditugun hitzek argitzen dutenez. 
Antzetsuko gauza gertatzen da, hain zuzen ere, su, argi eta beste zenbait 
izenekin. 

 
 
 
 
 6.1.1.1.3. Izen zenbakaitz neurgarriak eta     

  neurgaitzak 
 
Izen zenbakaitzen artean batzuk nolabait neur daitezke (cf. olio, gari,…), 

eta beste batzuk, berriz, ez (cf. gorroto, maitasun,…). Honek sintaxiaren aldetik 
badu bere garrantzia: neurgarriak diren izenekin kantitatea adierazten duten 
sintagma batzuk erabil ditzakegu (cf. bost litro, dozena bat,…), baina neurtzen 
ez ditugunekin, kantitatea adierazi beharrean, intentsitatea edo adierazten dugu 
handi, luze eta antzeko izenondoez baliatuz. 

 
 
 6.1.1.1.4. Izen bizidunak eta bizigabeak 
 
Erizpide semantikoak aintzat hartuz, gure azterketarako arrunt 

garrantzitsua izanen den beste bereizketa bat egin behar da izenen sail 
honetan: bizidunak eta bizigabeak97, hondarkia itsasterakoan eragin zuzena 
baitu izenarengan, ez baita gauza bera, esaterako, Itziarr(er)a noa eta 
Itziarrengana noa. 

 
Ikus daitekeenez, ondorio handiak ditu euskal morfologian eta sintaxian, 

izan ere, leku kasuetan atzizkiak hartzen dituztenean -(en)gan- edo baita- 
posposizioa hartu behar izaten baitute izen bizidun bat ardatz duten sintagmek; 
izen bizigabekoek, ordea, aski dituzte, orohar, -tik, -ra, -n,… morfemak. 

 
Hala ere, zenbaitetan nahasi egiten dira [± bizidun] tasunak eta berez 

bizidunak diren izakiak bizigabetako hartzen dira, eta alderantziz (cf. nitan, 
zutan,…; baina *nitatik, *zutatik,…). Honezaz gainera, beste zenbait izen 
biziduntako nahiz bizigabetako har daitezke, esan nahi dugunaren arabera (cf. 

                                                 
97 EGLPB-n zuzendua dago EGLU, 57. orriko izenaren eskema, azken honetan 
izen arrunt zenbakarriak bakarrak izan baitzitezkeen [± bizidun] tasuna zutenak; 
beste guztiak, zirudienez, ez (nahiz eta gero zuzen garatzen den gaia). 
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umetan/ume(ren)gan, herrian/herria(ren)gan,…). Dena dela, bereizketa hau 
noiz suertatzen den eta nola erabili behar den ez dago batere garbi98. 

 
 
 6.1.1.2. Izenordainak 
 
Sintagmaren ardatz elementuetako beste osagaia dugu izenordainek 

eratzen dutena, eta berek, bakarrik, osa dezakete izen sintagma. Mugatzailerik 
onartzen ez dutenez izen berezitako har ditzakegu hein batean. 

 
Euskaltzaindiak eskainiko sailkapena jarraituz, pertsona izenordainen 

barnean arruntak (cf. ni, hi, gu, zu, zuek eta berori(ek) [Goiz. sing. beurre, pl. 
berak]) eta indartuak (cf. Goiz. neune/neurre, eurre, zeurre, geok/gerak eta 
zeok/zerak) bereiz ditzakegu. 

 
Hauetaz gain Goizuetan garbi bereizten dira béste- erroa duen 

izenlaguna eta besté- erroa (azentua bigarren silaban) duen izenordaina, azken 
honek singularra bailitzan jokatzen duelarik: 

 
(24) besték in du/do 
(25) bestéri eman dio 

 
Izenordain zehaztugabeen artean gure corpusean zehar aurkituko 

ditugunak gutxienez honako hauek ditugu: zein eta zer galdetzaileak (azken 
hau izenordain den edo ez zalantzan dagoelarik), deus ukatzailea; eta 
galdetzaileetatik eratorritako izenordainak: norbette/ze(i)nbette (< norbait + ere, 
zeinbait + ere), zerbette (< zerbait + ere), inor, edozein, zeoze(r) (< zer edo 
zer), e.a. 

 
Elkarkaria dela eta, diogun mugatzailerik hartzen ez badu ere kasu 

markak eransten zaizkiola, eta beti bizidun bezala deklinatzen dela Goizuetan 
nahiz eta errefentzia egiten dion izena edo sintagma bizigabea izan, beraz, 
'gauzak elkarrengandik bereizi' eta 'motoak eta bizikletak elkarrengana arrimatu' 
esanen da, eta ez *elkarretik edo *elkarretatik eta *elkarretara. 

 
Bihurkariei dagokienez, forma hauek osatzeko izenordain indartuen 

genitiboez baliatzen dira. Adierazgarria da baina, Goizuetako hizkeran 
gramatika kasuetan eta genitiboan besterik ez dira erabiltzen izenordain 
indartuak, alabaina badirudi genitiboko formek99 ez dutela besteek bezalako 
erroa, desberdina baizik; gramatika kasuko aldaerak neun-/neurr-, eurr-, zeurr-
,… erroan oinarritzen badira, bigarrenak neure, heure, zeure,… formetatik 
sortutakoak direla dirudite, zeren nere, ere, zere, gen eta zen modura aurkitzen 
baititugu. 

 

                                                 
98 Euskaltzaindia (1985:70) eta Euskaltzaindia (1995:41) 
99 Ikus Euskaltzaindia (1985:112), non hitzez hitz honela baitio: "Hortaz, neure, 
heure, zeure, geure, (eta neronen, herorren, zerorren, geron,… ere bai?) 
izenordain bihurkariak ditugu". Parentesi artean botatzen den galderari nolabait 
erantzutera gatozkio, eskuartean dugun hizkerari dagokionean behinik behin. 
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Azkenik, esan dezagun euskara pro hirukoitzako hizkuntza denez 
(subjektu-pro, objektu-pro eta zehar objektu-pro), izenordainak, izenak 
bezalaxe, ezaba daitezkeela testuinguruneak hala eskatzen duenean. Beste 
zenbaitetan, ezabatu beharrean, itxuraz zenbatzaile zehaztuekin ordezkatzen 
dira Patxi eta biek (e)torri ga[ra] motako esamoldeetan. 

 
 
6.1.2. Sintagmaren ardatzaren osagarriak 
 
Hiru osagai nagusi aipa ditzakegu ardatzaren osagarri bezala erabiltzen 

direnak: izenondoak, izenlagunak (hauen barnean zenbait perpaus mota 
sartzen direlarik, nola erlatibozkoak hala konpletiboak) eta determinatzaileak. 
Osagarri hauen zeregina ardatz elementuen zernolakotasuna adieraztea da, 
nolabait zehaztuz eta bere ezaugarri semantikoen hedapen maila, hein batean 
bederen, mugatuz100. 

 
 
 6.1.2.1. Izenondoak 
 
Arau orokor modura esan dezakegu izenondoak izenaren eskuinetara 

paratzen direla (cf. etxe handia, kotxe polita,…). Salbuespentako -dun eta -(t)ar 
atzizkiak daramatzaten izenondoak hartzen dira, hauek izenaren ezkerreko 
aldean nahiz eskuinekoan ager daitezkeelarik (cf. dirudun neska edo neska 
diruduna, frantziar mutila edo mutil frantziarra, e.a.). 

 
Hala ere, ez dugu ongi ulertzen -dun eta -(t)ar atzizkiak daramatzaten 

hauek zergatik hartu behar diren izenlaguntako izenaren ezkerretara agertzen 
direnean, eta zergatik izenondotako izenaren eskuinetara emanik aurkitzen 
ditugunean (Euskaltzaindia 1995:175-176). Eratorpen atzizki hauek berez 
izenondoak sortzeko erabiltzen badira101, izenondo izaten jarraituko dute, gure 
ustez, izenaren edozein aldetan agertzen direlarik ere, izenlagunekin gertatzen 
den bezala (cf. gure Pello, Pello gurea; adibide hauetan izenlaguna izenlagun 
da beti, izenaren alde batean zein bestean ezarri), edo berehalaxe aipatuko 
ditugun beste zenbait izenondorekin gertatzen den bezala. Beraz, ez da 
beharrezkoa bereizketa hau egitea, aski izanen bailitzateke zenbait izenondo 
ardatzaren ezkerratara ere ager daitezkeela esatearekin. 

 
Gramatikarien lanetan gehiegi aintzat hartu izan ez badira ere, badaude 

arau orokorra 'hautsiz' izenaren ezkerretara aurki ditzakegun izenondoak102. 
                                                 
100 Goenagak (1991, 848) dio elementu hauek izenek berez dituzten ezaugarriei 
beste batzuk gaineratzen edo gehitzen dizkiotela, horrela ardatz elementuen 
konprentsioa zabalduz. Hau esan ondoren honela jarraitzen du: "Horrela, 
zenbat eta tasun gehiago, izaki gutxiagori aplikatu ahalko zaio, erreferentzia 
zehatzago eginez". Horregatik nahiago izan dugu 'mugatu' hitza erabili 'zabaldu' 
erabili beharrean. 
101 Ikus Villasante (1986:67-68) -dun atzizkiari buruz, eta (1986:118-122) -tar atzizkia dela eta. 
Ikus bai eta ere Azkue (1969:153-154) -dun atzizkiarentzat, eta (1969:47-48, 131-133, 143 eta 
150-151) -tar atzizkiaren berri izateko. 
102 Euskaltzaindia (1985) dugu gramatiketan salbuespena, bakarren batzuk biltzen baititu 243 
orrialdean (cf. venial faltak, justu manamenduak, enganoso munduan). Ordena kontua dela eta, 
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Gavel (1929:90) izan zen, oker ez bagaude, gaixo izenondoa izenaren 
ezkerretara eta atzizkirik gabe joan zitekeela esan zuen lehenetakoa. Horretaz 
landara, honako hauek ere aurki daitezke gaur egun: gorri kolore(ko)a, gazte 
jendea,… 

 
Partizipioa aditz adjektiboa besterik ez denez, gehienetan gainerako 

izenondoen jokabidea duela esan behar dugu. Hala ere, desberdintasunik 
badago; gure corpusean beik itxikin (< begiak itxiekin) esaldia aurkitu dugu. 
Partizipioarekin eraikitako esaldi horretako aurreneko izenak -k pluraleko 
atzizkia darama. Arau orokorrari jarrraikiz, 'be[g]i itxikin' esan daiteke beste 
edozein izenondorekin eratutako sintagmetan bezala (cf. gafa haundikin); baina 
partizipioarekin eraikitzen diren honelako zenbait esaldi motatan izenak plurala 
onar dezake Goizuetako hizkeran (cf. beik aundittukin  (< begiak handituekin) 
da(b)il,…); izenondoekin eraikitzen diren sintagmek, ordea, ez dute horrelako 
egiturarik onartzen, ezin daiteke esan, adibidez, *gafak aundikin da(b)il edo 
*beik aundikin (e)kusi dut. 

 
Bestalde, izenondoa predikatu osagarria izan daiteke loturazko aditz 

baten bidez perpausaren subjektuari lotzen zaionean (cf. liburuak garestiak 
dira, sagarra goxoa da,…). Honelakoetan, izenondoa zuzenean ardatz 
elementuari itsatsi beharrean, lotura aditz baten bitartez -beste zenbait aditz 
baldin badaude ere gehienetan izan aditzaren bitartez- burutzen da erlazio hori. 

 
Izenondoaren mailakatzeari dagokionez, hiru modu desberdinetara 

gauza daiteke: izenondoa errepikatuz (cf. polit-polita, txuri-txuria,…), maila 
adberbio desberdinak erabiliz (goimaila adierazteko: arrunt, oso, izu(g)arri,…; 
nahikotasuna azaltzeko: aski, dexente, franko, xamar,…; eta ezeztapena 
agertzeko: bate[re],…) eta atzizkien bidez (cf. -sko/-xko, -ska/-xka, -xe, -
tzar,…). Konparaketak burutzeko ere, zenbait adberbioz gain (cf. áña (< adina, 
haina), beziñ/biziñ (< bezain), e.a.), biderik emankorrenak -(e)n, -[ag]o eta -e(g)i 
atzizkiak ditugu. 

 
 
 
 
 6.1.2.2. Izenlagunak 
 
Hasteko, diogun -en eta -ko atzizkiez osatutako izenlagunak bi tokitan 

aztertu beharrean aurkitzen dugula geure burua: alde batetik, deklinabide 
atzizkiak dituzten heinean gainerako kasuekin eta atzizkiekin batera azalduko 
ditugu, eta beste aldetik, sintagmaren ardatzaren osagarri diren heinean, 
hartzen duten lekunea eta jokaera aztertuko dugu, batez ere determinatzaileari 
erreparatuz. Puntu honetan bigarren atal honi atxikiko gatzaizkio, lehenengoa 
beranduagoko utziz. 

 
Izenlagun hauek izen sintagmaren egituraren barnean ageriko zaizkigu, 

laguntzen duen izenari zehaztasunen bat edo emanez. Batzuetan ardatz 
elementua isildua eman dezakegu; orduan mugatzailea izenlagunari itsasten 
                                                                                                                                               
ikus sarrixeago 'Izen sintagmaren barneko elementuen ordena aldaketa' puntuan azaltzen 
dena. 
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diogu (cf. Jonen (kotxe)a polita da), ezabatu dugun izena zein den 
testuinguruneagatik identifikatzen dugularik. 

 
Guztiarekin ere, izenlagunak predikatu osagarrian ager dakizkiguke, 

izenondoak bezalaxe, eskuarki, mugatzaileren baten laguntzarekin (cf. kótxe au 
Joxéna da, gazté oríek Donóstikok dia). 

 
Hartzen duten lekuneari dagokionez, esan dezagun joera nagusia 

izenaren ezkerretan paratzekoa izaten dela, oro har, baina zenbaitetan -
iruditzen zaigun baino gehiagotan- eskuinaldean ere ager daitezke: 

 
(26) Gure Pello / Pello gurea 
(27) Alduntzingo Milagros / Milagros Alduntzingoa 

 
Eskuin aldean doazen izenlagun hauetaz sarrixeago hitz eginen dugu 

pausatuago, badute zer esanik eta gure ustez. 
 
Beste izenlagun garrantzitsua, eta hizkuntzaren jabekuntzaren 

ikuspuntutik aurreko izenlagunen arazo berdintsuak planteiatzen dituena, beste  
izenlaguna dugu. 

 
Izenondoen puntuan -dun eta -(t)ar atzizkien bidez sortutakoei buruz 

esandakoa aintzat hartuz, eta izenlagunak -en, -ko, ordinalez (azken finean -en 
eta -ko atzizkiez osatzen dira hauek ere Gavelek (1929:125-126) dioen bezala), 
eta beste zenbait partikulaz (cf. beste, ber,…) osatutako ardatz osagarriak 
direla esanez, euskal izenlagunen arloa sinpleago geratuko litzateke gure 
ustetan. 

 
 
 
 6.1.2.3. Perpausak 
 
Ardatz elementuen osagarri, izenondo eta izenlagunez gain, perpausak 

ere izan daitezke, erlatibozko eta konpletibozko perpausak hain zuzen ere. Oso 
gauza interesgarriak aipa daitezkeen arren, ez ditugu txosten honetan 
hizpidetako hartuko, gure azterreremutik lekora utzi baititugu. Hala ere, 
aurrerago ikusiko dugun bezala, mugatzaile desberdinak hartzen dituzten 
neurrian eta izenlaguntzat erabiltzen diren heinean aipatu bederik eginen 
ditugu. 

 
 
6.1.3. Determinatzaileak 
 
Determinatzailea dugu, salbuespenak salbuespen, izen sintagma ixten 

duen azken elementua. Sintagmaren ardatza izen arrunta baldin bada, ardatzak 
osagarri hau eduki behar du gramatikala izan dadin. Determinatzaileen artean 
hiru sail bereizten dira: mugatzaileak (artikulua, -ik mugatzailea eta erakusleak), 
zenbatzaileak (zehaztuak, zehaztugabeak nahiz orokorrak) eta, azkenik, 
determinatzaile zehaztugabeak. 
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 6.1.3.1. Mugatzaileak 
 
 6.1.3.1.1.- Artikulua 
 
Elementu osagarri hau noiz erabili behar den esatea erraza ez bada ere, 

Euskaltzaindiak moldaturiko gramatiketan noiz erabili behar ez den esaten 
zaigu (1985:130 eta hurr.; 1993:80-82). Mugatzaile honi sintagmaren eskuineko 
aiheka dagokionez, berau itxiko duen elementua izanen dugu103. Jakina, 
sintagmaren ardatza izen berezi batek osatzen badu ez du artikulua hartzerik 
izanen, non eta beste adjektiboren bat gaineratzen ez zaion, honelakoetan 
beharrezkoa baitu mugatzaileren bat. 

 
Pluraleko forma -ak dugu. Goizuetako hizkeran izenak bokalez amaitzen 

direnean artikulua asimilatu egiten da ondoko bokalaren arabera (cf. mendík, 
burúk, besók, béstek,…). Plural hurbilaz den bezanbatez, ez da erabiltzen, 
ezagutzen den arren. 

 
 
 
 
 
 6.1.3.1.2.- -ik mugatzailea 
 
Euskaltzaindiaren gramatiketan absolutiboan agertzen diren -a eta -ak (-

ok) morfemak zer diren esaten zaigu, baina ez, ordea, partitiboa ZER den. Gaur 
egungo zenbait ikertzailerekin bat eginik partitiboa mugatzaile mota bat dela 
esan dezakegula. Baina azter dezagun astiroago puntu hau. 

 
Aipatu gramatika horietan -ik partitiboa absolutiboaren barrenean sartzen 

da, eta ez zaio inoiz kasu markarik gaineratzen. Badakigu absolutiboan doazen 
elementuen ezaugarriak dituela, atzizki hau hartzen duen izenak beti 
mugagabean egon behar duela -artikulua hartzen duenak bezalaxe-, eta 
zenbaitetan aukeran erabil daitekeela artikuluaren parean (baldintzazko 
esaldietan: dirua/-rik baldin baduzu,…; edo konparaziozkoetan: mendi(rik) 
gorena,…). Baina ez zaigu esaten ZER den. Absolutiboan agertzen diren 
gainontzeko elementuak zer diren zehazten da: kasu marka ø denez, izena 
bere horretan azal dakiguke (cf. zenbait gizon, gizon asko,…), artikulu 
singularrarekin (cf. gizona) edo pluralarekin (cf. gizonak); garbi diosku -a eta -ak 
artikulu mugatzaileak direla; baina -ik? 

 
Historian zehar honetaz arduratu diren zenbait euskalarik eta 

gramatikarik kasu berezitako eman izan dute; beste zenbaitek, berriz, 
'nominatiboaren' eta 'akusatiboaren' barnean sartu izan dute. Iritziak alde 
guztietakoak bila genitzake literaturan, eta oraintsu arte ez da ikuspuntu finko 
eta garbirik izan gai honi buruz. Hau dela eta, komenigarria iruditu zaigu hainbat 
autorek gaur partitiboa deitzen dugun atzizki honetaz esandakoa hona 
ekartzea, era laburrean eta gainetik besterik ez bada ere. 

 

                                                 
103 Ikus salbuespenak izen sintagma bananduari eskeinitako atalean (6.2.2.). 
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Partitiboaz ohartu zen lehenengo autore ezaguna Oihenart (1992) dugu. 
Bere hitzetan kasu hauetan erabiltzen da: 

 
"En caso de negar o dudar es el que concurre con las partículas y verbos de 

negar, dudar o interrogar, y lleva expresa o implícitamente el pronombre alguno. 
Aunque éste haga veces de nominativo, sin embargo se distingue de él. Ejemplo: para 
decir si es hombre, ¿acaso es hombre? No es hombre (Súplase en estos ejemplos la 
voz alguno) no se usará el nominativo guizon, sino de otro caso, formado por él, 
añadiéndosele la sílaba ic: pues se dirá ezta guizonic, ho hay hombre, bada guizon-ic 
¿acaso hay hombre?. (1992:154-155) 

 
Horretaz gain badu beste erabilerarik ere: 
 

(…). Se construye también algunas veces este caso sin partículas o verbos 
expresados, cuando corresponde al participio del verbo activo aoristo de los griegos. 
Ejemplo: Hori eguinic nathor (…). Vengo, habiendo hecho aquello, je viens ayant fait 
cela." (1992:155). 
 
Larramendi iritsi arte Oihenartek azaldutako bereizketa hori inor gutxik 

ezagutu zuen; badirudi Larramendi berak ere ez zuela honen berririk, 
andoaindarraren ustez gramatika lanetan ez baitzuen aitzindaririk izan. Hala 
ere, ez du deus berririk gaineratzen, zeren ic edo ric artikulu hau (artikulu 
deitzen die deklinabide atzizki guztiei) ukatzeko eta galdetzeko erabiltzen 
dugula baitio (Larramendi 1979:8-9). 

 
Astarloak (1883:677) pazientetako (absolutibotako) hartzen zuen -a 

artikuluarekin dagoen izena eta -ik duen indefinitua. Añibarrok (1970:16) aipatu 
besterik ez du egiten, eta Lardizabalek (1856:4) hitzez hitz jarraitzen dio 
Larramendiren esanari. 

 
Gèze (1873) dugu frantseseko partitiboarekin alderatzen duen lehena, 

eta ezezko eta galde-perpausetan erabiltzeaz gainera: 
 

"Ce cas s' emploie aussi lorsque le substantif français est précédé de de ou du 
signifiant un peu de, une partie de et suivi d' une adjective possesif; ex.: donnez-moi de 
votre pain, eman ezadazu zoure ogitic (sic). 

Le dubitatif peut encore s' employer avec le superlatif; ex.: la plus haute 
montagne, mendiric gorena.". (1873:8) 
 
Van Eysek (1883) -ik partitiboaren kidetako ingeleseko 'some' partikula 

ematen du, eta bukaerako -k pluralekoa dela gaineratzen du (1883:13-14): 
 

"Ik is most probably nothing else than the plural k preceded by i, to which has 
been assigned, for some reason or other, an indefinite meaning (…). Ik is thus the 
characteristic suffix of the indefinite plural, and is originally a plural form. Ark biderik 
asko bazuen 'he had many motives'; in French, beaucoup de." 
 
Campionek euskaraz deklinabiderik ez dagoela onartzen duenez, 

atzizkien sailean aztertzen du partitiboa, aparteko atzizki bezala hartuz104. 

                                                 
104 Campión (1977). Interesgarria da ablatiboari eskaintzen dion zatia ere (217-220 orr.), 
ordura arte ablatibo/partitibo lotura-erlazioaz izan zen eztabaiden berri ematen digu eta. 
Partitiboa berez, 220-223 orrietan azaltzen du, eta aurrerago (239 or.) pertsona izenak aipatzen 
ditu -ik atzizkia daramatela. Beste toki batean (345-346 orr.) 'voz pasiboa' adierazteko 
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Baina gure ustez, behar bada deskribapenik zehatzena eta zorrotzena 

Azkuek (1969) burutu zuen. Hasteko, garbi uzten du '-ik artikulu abstraktua'-k 
ez duela merezi deklinabidean sartzea: 

 
"Tampoco merece ser incluído, entre otros afijos [deklinabidearen barnean, 

alegia], el artículo abstracto ik que varios autores lo hacen, llamándole interrogativo-
declinativo. (…). 

En los paradigmas que se han de exponer figuran, sí, los sufijos ik, a y ak, mas 
no como declinativos, sino como meros constitutivos del caso pasivo [egungo 
absolutiboa], cuya desinencia es siempre cero". (1969:288). 
 
Lerro artean zertxobait iger daitekeenez, hiru artikulu bereizten ditu: 

orokorra (-a/-ak), zehatza (-ok) eta abstraktua (-ik). Eta hona azken honetaz zer 
dioen: 

 
"El tercer artículo es el abstracto ik. Sus características son: 1º Que no tiene 

plural (en rigor ni tiene singular). 2ª Que carece de declinación. Indica siempre el objeto 
o paciente de una proposición: gizonik eztago no hay hombres, no hay hombre alguno, 
no hay ningún hombre. Los otros dos artículos reciben muchos de los afijos 
declinativos: gizonaren, gizonari, gizonarentzat,… gizonon, gizonoi, gizonontzat,… etc. 
El artículo ik no recibe ninguno. Jamás decimos gizoniken de hombre alguno, gizoniki 
pra hombre alguno,… etc." (1969:271-272) 
 
Artikulu orokorraren ordez egoera desberdin hauetan erabiltzen da 

partitiboa edo, bere hitzetan, artikulu abstraktoa: 
 

"442. Los casos en que ik ocupa el lugar del artículo a son los siguientes: 
negaciones, dudas, condiciones, interrogaciones… en suma los mismos casos no 
afirmativos en que el graduativo e o i de neor, nior o inor sustituye al puramente 
afirmativo de norbait, noizbait, nolabait… etc., de los cuales se habló ya (& 263). 
[Ondoren bakoitzeko adibideak ematen ditu]. 

Hay también otro caso, frecuentísimo en todos los dialectos, de aplicar el 
artículo indefinido a sustantivos acompañados del superlativo absoluto [… adibideak 
ematen ditu: lurrik gizenenak,…]. 

El sufijo ik de la locución tan conocida dantzarik dantza (Olg. 179-11) de baile en baile, 
kalerik kale de calle en calle, mendirik mendi de monte en monte… etc. seguramente no es 
artículo, ni es el sufijo modal analizado ya en la pág. 233 [adberbioak osatzeko -ik modala, hau 
da, isilik, pozik, alperrik, hutsik,… bezalakoetan agertzen den -ik, alegia]. 

Encambio tal vez lo sea el que llevan algunos nombres seguidos de asko, guti y algún 
otro adverbio de su categoría, en locuciones como eskerrik asko y eskerrik anitx muchas gracias: 
Jaungoikorik adiña tantos como dioses, que decíamos de muchachitos en vez de bat; aterik aina 
maratilla (B-l-mu) liter. tantas taravillas como puertas (…). En la locución de Uriarte (Gen. VII-1) 
zu arkitu zaitut onik «sólo a ti te he encontrado bueno» el ik no es modal, aunque podía serlo 
significando «a usted le he encontrado en buen estado, bien conservado». Es tan linda como 
usual esta locución. Se oyen mucho frases como aberatsik neu nintzan bakarra ricos no había 
más que yo." (273-275 orr.). 
 
Erabilera hauezaz gainera, lan honetan han-hemenka sakabanaturik 

aurkitzen dugun partitiboa beste hainbat testuingurunetan ere agertzen zaigu: 
zenbait zenbatzailerekin (batzuetan zenbatzaileak berak hartzen duela: askorik, 
anitzik,…; eta besteetan aurreko izenari erantsarazten diola: eskerrik asko, 
Jaungoikorik adina,…), moduzko adberbioekin (cf. pozik, alperrik, bakarrik, 
goserik, isilik,…), izenondoei loturik (cf. gazterik, zaharrik, …), gerundioaren 
                                                                                                                                               
zubereraz -ik ibiltzen dutela esaten du, gainerako euskalkietan -a (-ta/-da ere aipatzen ditu) 
erabiltzen den bitartean: emanik da, galdurik da,… 
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esanahiarekin (cf. eskuak atzera loturik, beregana deiturik,…) eta ezezko esaldi 
konpletiboetan (cf. ez nuen uste etorriko zinenik,…)105. 

 
Azkuek, partitiboaren inguruko arazo hau guk nahi genukeen bezain argi 

ez badu azaltzen ere, garbi uzten du behintzat, alde batetik, artikuluaren 
ordaina edo kide den -ik mota bat badagoela, eta beste aldetik, atzizki hau bera 
erabiltzen dela hainbat egituretan baina ezin ziurta daitekeela artikulua den edo 
ez, beste zerbait izanen dela segur asko. 

 
 
 
 
Orain arte esandakoa aintzat harturik honako arrazoi hauek eman 

daitezke -ik partitiboa mugatzaileen sailean sartzeko: 
 
1.- Partitiboa daraman izenak mugagabean egon behar du, artikulua 

hartzen duen izenak bezalaxe. Bien arteko desberdintasuna da, lehenengoak 
loturazko kontsonantea hartzen duela izena bokalez amaitzen denean, eta 
bigarrenak, aldiz, ez (cf. hala ere, zaraitzuerako eskolara, errekara, e.a.; eta 
guztiz berdina ez bada ere Goizuetako -t(z)era nominalizazioa) 

 
2.- Absolutiboaren baliokidea da eta neurri handi batean bederen honen 

distribuzio bera du, subjektuaren nahiz objektuaren funtzioa betez. 
 
3.- Distribuzioarekin jarraikiz, diogun mugatzaile diren aldetik hainbat 

testuingurunetan ø, -a(k) eta -ik markak aurkitzen ditugula elkarren parean, 
nolabaiteko trukagarritasuna dagoela agerian para daitekeela. Segidan 
aipatuko ditugun egoera desberdin hauetan aurki genitzake: 

 
a) Izenekin, orohar: 
 
 (28) a) Zenbait gizon etorri d(ir)a 
  b) Gizona etorri da 
  c) Gizonak etorri dira 
  d) Gizonik etorri da? 
 
Izen bereziekin (pertsona eta leku izenekin, eta haur hizkerako zenbait 

izenekin) artikulua ez da agertzen, baina bai ø eta -ik markak: 
 
 (29) a) Hemen da Joxe 
  b) Ba al da hemen Joxerik? 
 

                                                 
105 Ikus Azkue (1969). Kantitatezko adberbioez mintzatzen denean eskerrik asko, Jaungoikorik 
adina, aterik adina maratila, egunik asko,… bezalako adibideak (463 or.). Atzizki 'konjuntiboei' 
(konpletiboei) eskeiniriko puntua (374 or.). Adjektiboen eratorpen atzizkiez ari dela, eratorpen 
atzizki espezifikoak aipatzen ditu, hauen artean -ik sartzen duela (Leizarraga eta Oihenartengan 
agertzen den zerik adibidea besterik ez dakar) (129 or.). Adberbializazioaren atalean -VII. 
kapituluan- moduzko adberbioak sortzeko balio duela dio: baru-barurik, baietza arturik, 
alperrik,… (233-235 orr.). Gerundioaren balioarekin emandako adibideak (359-360 orr.). Eta 
izenondoei gaineraturiko atzizki bezala (360 or.). 
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Honek ez du esan nahi -(r)ik mugatzailea ez denik (edo hala denik). Izen 
bereziekin hainbat determinatzaile desberdin ere (erakusleak eta zenbatzaileak, 
esaterako) erabil daitezke. Soil-soilik azpimarratu nahi dugu, kasu honetan, 
artikuluak eta partitiboak distribuzio desberdina dutela. 

 
b) Aditz-perifrasiko zenbait osagairekin (nahiz eta orduan izentako har 

daitezkeen): 
 
 (30) a) Egin behar dut 
  b) Egin beharra dut 
  c) Egin beharrak ditut 
  d) Ez dut egin beharrik 
 
c) Aditz partizipioarekin: 
 
 (31) a) Denda itxi du 
  b) Denda itxia du 
  c) Dendak itxiak ditu 
  d) Denda itxirik du 
 
Dena dela, aipatu dugun eraikidura hau berezi samarra da besteekin 

alderatzen badugu, aipatu ditugun mugatzaile hauen esanahikide baita -ta/-da 
atzizkia (cf. denda itxita du). Badirudi ez dugula -ik mota hau 'Pello denda itxirik 
etorri zen' esaldian, esaterako, zeren honen parekoa baita 'Pello denda itxita 
etorri zen', baina ez '*Pello denda itxia etorri zen'. Begitan daitekeenez, 
honelako esaldietan ezin dugu artikulua paratu beste -(r)ik horren ordez. 
Hortaz, esan dezakegu azkeneko -ik hori ez dela mugatzailea, honelako 
kasuetan ez baitu ez izenik ez deusik mugatzen. 

 
d) Zenbait graduatzailerekin: 
 
 (32) a) Polit aski/asko etorri zaigu Miren 
  b) Polit askia/askoa da neska hori 
  c) Polit askiak/askoak dira Euskal Herriko mendiak 
  d) Neska polit askirik/askorik bada hemen! 
 
e) Zenbait determinatzailerekin106: 
 
 (33) a) Lan franko bada hemen 
  b) Lana franko bada hemen 
  c) Lanak franko badira hemen 
  d) Lanik franko bada hemen 
 
f) Izenlagunekin: 
 
 (34) a)  Beste sagarra nahi dut 
  b)  Bestea nahi dut 
  c)  Besteak nahi ditut 
  d)  Besterik nahi duzu? 
 
g) Zenbait posposiziorekin: 
 

                                                 
106 6.2.2an azalduko dugu xehetasun gehiagorekin puntu hau. 
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 (35) a)   Lanik gabe dabil 
  b)   Lanik gabea da 
  c)   Lanik gabeak dira 
  d)   Ez da ogirik lan gaberik 
 
h) Erlatibozko esaldietan eta konpletiboetan: 
 
 (36) a) Ez dut uste etorri den(ik) 
  b) Bada gizon bat hamar metro saltatzen dituena 
  c) Bada gizon bat hori egiten duenik 
 
4.- Badirudi deklinabideko kasu bakoitzak bere galdekariarekin oso 

erlazio estua duela: absolutiboak nor/zer/zein galdekariekin, ergatiboak 
nork/zeinek/zerk galdekariekin,…; bai eta, kasu berezia den arren, prolatiboak 
ere: nortzat/zertzat galdekariekin. Galdetzaile hauek salatzen dute, nolabait 
esan, kasu marka, azken hau zuzenean eransten baitzaio besteari. Partitiboak, 
ordea, ez du halakorik, gaur egun bederen. 

 
Kasu marka bakoitzari galdekari bat badagokio ere, ez da alderantzizkoa 

gertatzen, hau da, galdekari bakoitzak ez du kasu marka berezi bat izan 
beharrik. Noiz galdekariak, esaterako, ez du deklinabide-atzizki berezirik 
hartzen noizkotasun hori azaltzeko, orokorrean adberbio desberdinez, 
inesiboaz edo instrumentalaz baliatzen da galderari erantzuteko (cf. bihar, etzi, 
gauez, egunez, goizean, heldu den astean,…). Ikuspuntu honetatik, galdekari 
bat edukitzeak ez du esan nahi erantzungo dion kasu marka berezia izanen 
duenik; ikusi dugun bezala, galdekari batzuk beste zenbait kasuz edo bidez 
balia baitaitezke. Alabaina, ez dirudi kontrakoa gertatzen denik, hots, kasu 
marka izan eta galdetzailerik ez aurkitzea. 

 
Gaur egun gauzak horrela badaude ere, ikuspuntu diakronikotik aztertuz 

gero ez dugu uste arrazoi horiek manten daitezkeenik. Bestelako azalpenak 
ematera behartzen gaitu Leizarragarengan107 eta Oihenartengan108 agertzen 
den zerik galdetzaile arkaikoak. 

                                                 
107 Leizarragaren (1990) lanean honako adibide hauek aurkitu ditugu: 

1.- "…cõfirmatu içan da promes hura bera: bay hãbatetarano, nõ confidãça eta segurança 
handiagogarri, claroqui aitzinetic declaratu içan baitzen, norenganik, cer denboratan eta cer lekutã Iesus 
Christ sortzeco cen, cer afflictione eta cer herio mota suffritu behar çuen, cer gloriatan resuscitaturen cen, 
haren resumá ceric içanen cen: eta bereac cer saluamendutara guidaturen cituen." (Advertimendua, 260 
or.). (Etzanik paratutako hitzetan e sudurkaria agertzen da, bere ordez, makina kontuak direla eta, n bat 
erantsi badugu ere) 

 
2,- " 27 Orduan gendéc mirets ceçaten, ciotela, Ceric da haur, non haicec-ere eta itsassoac 

obeditzen baitute?"  S. Mattheu. VIII 27. (307 or.) 
 
(Haranederrek (1990): Orduan jarri ciren espantituac han ciren guiçonac erraten çutela: "Nor ote 

diteque hau, haiceec eta itsasoac obeditcen baidute?") 
 
3.- "9 Eta interrogatzen çuten bere discipuluéc erraiten çutela, ceric cen comparatione hura." 

(512-513) S. Luc. VIII, 9 (Etzanik paratutako hitzetan e sudurkaria agertzen da, bere ordez, n bat erantsi 
badugu ere) 

 
(Haranederrek: "Galdegin cioten, bada, bere dizipuluec cer erran nahi çuen parabola horrec.") 
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Esan dugu kasu bakoitzak bere galdetzaile nagusia duela, baina 

alderantzizkorik ere gertatzen dela. Noiz galdekariak ez du nahitaez 
erantzunean -z markarik azaldu behar -gehienetan gabe agertzen dela ikus 
dezakegu-, baina atzizkirik hartzen duenean, oro har, inesiboaz baliatzen da. 
Halarik ere, kasua daraman izenaz ez, baizik honek daramatzakeen adjektiboez 
galdetzen bada, haren nolakotasuna edo jakin nahian nolako galdekariaren 
erantzuna, esaterako, harrizko, egurrezko, e.a. izan daiteke109; izenlagun hauek 
galdekariak bere baitan duen -ko atzizkia erakusten dute erantzunean. Baina 
hauen ordez handi, tiki, e.a. erantzuten bada, ez da agirian -ez eta ezkutuan 
ere- galdekariaren -ko atzizkiaren arrastorik ere. 

 
Leizarragaren eta Oihenarten testuetan agertzen den zerik galdetzaile 

hori (baita horren gainean eraikitako zeriko eta Haranederrek darabilen zerikako 
galdetzaileak) gaurko nolako galdekariaren parekoa dela dirudi, eta nolako 
galdekaria kasu berezitzat ez hartzeko eman daitezkeen arrazoi ber-berak 
gainera daitezkeela iruditzen zaigu zerik ere halakotzat ez hartzeko. 

 
Aitatu dugun zerik galdetzaileaz gain, bestelako galdekaririk edo 

galdekarietatik eratorritako hitzik nekez aurkituko dugu partitiboarekin: *norik, 
*zeinik, *inorik, *ezerik, *norbaitik,… Honelakoetan artikulurik ere ez dugu 
edirenen, nolatan izendua ez dagoen edo erlatibozko juntagailu bezala 
erabiltzen ez den. 

 
5.- Partitiboa mugatzaile den heinean ez zaigu beste mugatzaileekin 

batera agertzen, hau da, ez artikuluarekin eta ez erakusleekin (agi denez, 
azken hauek diakronikoki iturri beretik sortu direnez ezaugarri asko dituzte 
amankomunean). 

 
6.- Pertsona izenordainek eta erakusleek deklinabideko marka guztiak 

hartzen badituzte ere110, ez dute partitibo markarik hartzen, ez eta artikulurik 
ere. Absolutiboan ez dugu aurkituko izenordainetan *nia edo *nirik bezalako 
formarik, non eta izenduak edo agertzen ez diren, ez eta erakusleetan *haua 
edo *hau(r)ik bezalakorik ere. 

                                                                                                                                               
4.- "7 Çareten orhoit çuen guidaçaléz, Iaincoaren hitza declaratu vkan drauçuenéz, ceinén fedea 

imitatzen baituçue, consideratzen duçuelaric ceric içan den hayén conuersationearen fina." Hebraicoe. 
XIII. 7. (1080 or.) 

 
(Haranederrek: "Orhit çaitezte çuen aitcindariez, ceiñec predicatu içan baidarotçue Jaincoaren 

hitça, eta consideraturic cericacoa içatu den hequien bicitcearen akhabantça, imita çaçue hequien fedea.") 
 
5.- "Gucia erraiten da goraqui guciéc aditzen duten lengoagez, ceren han den populu guciac, 

behar baitu içan testimonio, han eguiten diraden gaucéz: hunetacotzat da necessario additzea, eta guciac 
guerotic guerora confirmago eta edificago ditecençat, eçagutuz eta orhoituz, ceric den batbederac bere 
Baptismotic duen fructua eta probetchua." (1282 or. Baptismoaz) 

 
 6.- Ez dugu aurkitu Azkuek (1969:129) aipatzen duen "zerik duk hik dioan Resuma 
hori" esaldia. 
108 Oihenartek (1971:172) honela dio: "Oi, zerik du sudurra!/ Ez egi', ez apurra;…" (O 128). 
109 Berez nola + ko honen erantzunean harriz + ko aurkitzen dugu. 
110 Ez izenordainek eta ez erakusleek ez dute prolatibo marka  hartzen. 
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Arrazoi hauek denak eman ditugu partitiboak mugatzaileen sailean egon 

behar duela ager dadin. Uste dugu argi gelditu dela artikuluaren zenbait 
ezaugarri dituen arren bere erabilera ez dela erabat berdina. Ez dugu esanen 
Azkuek zioen bezala artikulua denik, baina bai mugatzaile dela, neurri batean, 
artikuluak eta erakusleak bezala, sintagma mugatzen baitu. Guk esaten 
dugunean: 

 
(37) Etxean ez dut libururik 
(38) Etxean ez dut liburu mardulik 

 
Lehendabizikoan 'mota', 'klasea' mugatzen duela dirudi: libururik ez dut, 

baina liburu ez den gauza franko izan ditzaket (diskoak, zintak, CD-ROM-
ak,…). Bigarrenean sintagma osoari dagokio partitiboa eta sintagma osoa 
mugatzen du: liburu mardulik ez dut izanen, baina bestelakoak izan ditzaket111. 
Ikuspuntu honetatik mugatzaileak dira, zalantzarik gabe. 

 
Mugatzaile den aldetik bere ezaugarri bereziak ditu, artikuluak bereak eta 

erakusleek berenak dituzten bezalaxe. Arazo gehiago planteiatzen da zeinek 
zein eremu duen eta norainoko dermioa besarkatzen duen erabakitzeko 
garaian. 

 
Badirudi -ik mota desberdinak bereizi behar direla, beste hainbat 

atzizkirekin (-ko atzizkiarekin, esate baterako) suertatzen den moduan. Gure 
ustez, gaia hobeki aztertu beharra den arren, era desberdinera jokatzen duten 
bi -ik mota nagusi ditugu:  

 
1.- -ik mugatzailea. 
 
2.- -ik ez mugatzailea. Hauen barnean, agian, bi multzo bereizteari 

egokiagotzat deritzogu: 
 
a) Aditzondoetan eta aditzondoen funtzioa betetzen duten esaldi edo 

formetan aurkitzen ditugunak: 
 

(39) Haurra pozik bizi da 
(40) Joxe bakarrik bizi da, beste inor gabe 
(41) Hori jakinik, nola etorri zara? 
(42) Atzean eskuak loturik aurkitu genuen 

 
Zenbait izenondok, kategoriaz aldatu ondoren, aditzondo itxura hartzen 

du era honetako esaldietan: 
 

(43) Atseden hartzeak on egin dio 
 
Baina ezezko esaldietan -ik har dezake: 
 

(44) Atseden hartzeak ez dio onik egin 
 

                                                 
111 Gai honi buruz, ikus Irigoien (1992). 
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Badirudi baiezko esaldietan aditzondotako hartu behar direla -ik-dun 
formak: 

 
(45) Onik atera da istriputik 

 
Horrelakoetan ez dirudi mugatzailerik sar daitekeenik. 
 
b.- Adizlagun bezala agertzen zaizkigunak: 
 

(46) Mendirik mendi 
(47) Etxerik etxe 
(48) Zeintarik hartu duzu? 

 
-(r)ik eta -tik atzizkien artean dauden ustezko erlazioak direla eta, zenbait 

gramatikari eta adituren haritik jarraituz, esaldi mota hauek mugatzailearekin 
baino ablatiboarekin harremanatzenago direla ematen dute. Horrela azalduko 
lirateke, behar bada, Leizarragarengan agertzen diren Galilearik/Galileatik, 
Zesarearik/Zesareatik, e.a. 

 
Bi -ik mota nagusi hauen erdibidean kokatu beharko genituzke 

partizipioari erantsitako hainbat eraikidura (cf. hil, hila, hilak, hilik; itxi, itxia, 
itxiak, itxirik;…), bai eta, apika, izenondoen gainean eraikitakoak ere, 'gazterik 
hil zen' moduko esaldietan ageri zaizkigun bezalakoak; esaldi horretan 
adizlagunaren itxura guztia badu ere beste modu hauetara eman daitezkeela 
uste dugu: 

 
(49) Gazte (zela) hil zen 

 
nahiz beste honetara: 
 

(50) Gaztea (zela) hil zen 
 
Era honetako esaldiak bi -ik mota horien gurutzatzearen ondorioz sortu 

diratekeela iruditzen zaigu. 
 
 
6.1.3.1.3.- Erakusleak 
 
Izenak berak dioen bezala mugatzaile hauek erakutsi, seinalatu egiten 

dute eta deiktikotasun zantzu hau are eta nabarmenagoa da hizkuntzaren 
jabekuntzaren hasierako unetan. 

 
Beste bi mugatzaileekin alderatuz desberdintasun franko badute. Hauek 

autonomoak dira, besteak ez; hauei ardatz elementua ezaba dakieke, besteei 
ez; hauek gaur egun gradu desberdinak adierazten dituzte, besteek -plural 
hurbila eta beste artikuluen erabilera urria bazter batera utziz- ez; hauek 
aldaera indartuarekin ager daitezke, besteak ez. 

 
Desberdintasunak desberdintasun, erakusleen sailean arruntak eta 

indartuak bereizi ohi dira. 
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 a) Arruntak 
 
Euskaraz erakusle hauek ditugu: hau, hori, hura eta hauen pluralak 

hauek, horiek, haiek (Goiz. au, ori, ora eta oi(e)k, ori(e)k, ai(e)k). Beraz, 
seinalatze horretan hiru gradu bereizten dira, bai espazioan eta bai denboran, 
hitz egiten duena ardatz hartuz. Ardatz horren hurbiltasuna edo urruntasuna 
gradu desberdinen bidez azalduko da. 

 
Erakusleak izen sintagma osoa besarkatzen du eta honen azken 

muturrean paratzen da, harridurazko eta beste zenbait esaldi bazter batera 
utziz. 

 
Erakusle hauetatik hainbat adberbio ere sortu dira: lekuzko erakusleak 

(cf. hemen, hor, han), modua adierazteko adberbioak (cf. honela, horrela, hala), 
zenbatzaile mugagabeak (cf. honenbeste, horrenbeste, hainbeste), izenondoen 
gradu maila adieraztekoak (cf. honen, horren, hain), e.a. 

 
 b) Indartuak 
 
Erakusleen seinalatzeari indar edo enfasi handiagoa eman nahi 

diegunean -xe erants diezaiokegu (kasu markaren aurretik nahiz atzetik ager 
daitekeela112, salbuespenak salbuespen): hauxe, horixe, huraxe eta hauen 
pluralak hauexek, horiexek, haiexek (Goiz. auxe, orixe, oraxe eta oitxek, oritxek, 
aitxek). 

 
 
 6.1.3.2. Zenbatzaileak 
 
Determinatzaile guztiek bezala zenbatzaileek izena edo izen sintagma 

mugatzen dute zenbatasuna azalduz. Zenbatasun hau era desberdinetara aurki 
dezakegu: zehaztua (cf. bat, bi, hamar,…), zehaztugabea (cf. asko, gutxi, 
franko,…) edo orokorra (cf. dena, guztia, oro,…). 

 
Determinatzaile hauek, erakusleak bezala, sintagmaren ardatza isilean 

edo ezkutaturik eraman dezakete. 
 
 6.1.3.2.1.- Zenbatzaile zehaztuak 
 
Zenbatzaile zehaztuak, izenak dioen bezala, zenbatzaile zehatz bati 

egiten diote erreferentzia kantitatea ongi mugatuz. Zenbatzaile zehaztu hauek 
agertzen diren sintagmak mugagabean (cf. bost etxe) nahiz mugatuan (cf. bost 
etxeak) ezartzen dira [± ezagun] tasunaren arabera (Txillardegi 1978:31-34)113. 
Eta aditzarekiko komunztadura pluralean egiten dute gehienetan hizkera 
honetan (cf. bi pastilla artu ttut, bi udare eman ttit,…). 

 

                                                 
112 Euskaltzaindiak (1985:146) dio hartantxe aurkituko dugula beti eta ez *hartxetan, baina 
Goizuetan ártxetan eta árxtan (sinkoparekin) bildu ditugu. 
113 Sintagma mugatuak ezaguna izan behar duelako kontu honekin ez dator bat Osa 
(1990:149-150) 
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Hartzen duten lekuneari gagozkiolarik, izen sintagmaren ezkerreko 
aldean paratzen dira denak, bat zenbatzailea izan ezik, hau, mugatzaileak 
bezala, bukaeran -sintagma itxiz- agertzen baita. Ezkerretan egote hau nahiko 
erlatiboa dela dirudi, zeren izenlagunak ere ardatzaren aurretik paratzen 
baitira114. 

 
 
 
 6.1.3.2.2.- Zenbatzaile zehaztugabeak 
 
Zenbatzaile zehaztuak zenbatasun jakina adierazten badute, 

zehaztugabeek kopurua mugatu gabe uzten dute, gutxi gora-beherako bat 
baizik azaltzen ez dutelarik, handia nahiz txikia izan daitekeen multzoa aditzera 
emanez. 

 
Zenbatzaile mota hauen artean nagusienak batzuk, zenbait, asko, 

franko, gutxi, e.a. ditugu. Batzuk izen sintagmaren eskuineko aldean ageri 
zaizkigu (cf. batzuk, asko, gutxi,…) eta beste batzuk ezkerretan zein eskuinetan 
ager daitezke (cf. anitz, franko,…). 

 
Badirudi, zenbatzaile zehaztuekin alderatuz, sintagma mugagabea 

(Euskaltzaindia 1985:158-159) eskatzen dutela honako hauek oro har, baina 
mugagabea den edo ez jakiteko sintagmako beste elementuek edota aditzak 
emanen digute informazio horren berri. Hala ere, guztien jokabidea eta 
erabilera berdinak ez direnez, bakoitzaren ezaugarri nabarmenak aipatzea 
komenigarri dela iruditzen zaigu. 

 
- Batzuk: Gramatikalarien artean bat zenbatzailearen pluraltako hartu 

izan da eta, horrenbestez, honen lekune berean aurkituko dugu beti eta 
ezaugarri bertsuekin. Diferentzia bakarra da aditzarekiko komunztadura 
pluralean egiten duela. 

 
- Zenbait115: determinatzailea beti sintagma mugagabean joan ohi da, eta 

ez dirudi gainera mugatzailerik onartzen duenik. 
 
- Asko/Gutxi/Nahiko/Franko: Lehenengo biak, gure euskalkian bederen, 

beti izenaren ondotik agertzen dira eta komunztadura, singularrean egin 
badezakete ere, gehienetan pluralean egiten dute. Beste biak izenaren 
aintzinean edo gibelean ager daitezke. 

 
Zenbatzaile zehaztugabe hauek badute guri izugarri interesatzen zaigun 

ezaugarri berezi bat: erraz banan daitezkeela, hizkuntza mintzatuan batez ere. 
Honetaz zehaztasun gehiagorekin sarrixeago mintzatuko garen arren, esan 
dezagun banantze hau suertatzen denean zenbatzaileari laguntzen dion izenak 
artikulua, artikulua eta pluraleko marka, edo -ik mugatzailea har dezakeela. 
                                                 
114 Goenagak (1991, 858) honako adibide hau dakar: 'Atzoko zure Bilboko beste BOST lagun 
haiek'. Bere ustez, kasu honetan zenbatzailea ez da sintagmaren kanpoko aldean kokatzen, 
nahiz eta determinatzaileei berez toki hori dagokien. 
115 Determinatzaile hau arrunt tarteka eta bakan erabiltzen da Goizuetan. Gure corpusean, 
esaterako, ez dugu alerik aurkitu. 
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Jakina, zenbatzaile guztiek ez dute era bananduan agertzeko joera berdina, 
batzuk gehiago azaltzen dira besteak baino -batzuk errazago aurkituko ditugu 
bananduak besteak baino-, baina ez da, horratik, guztien adibiderik falta. Lau 
marka hauek (ø, -a, -ak eta -ik) erakusten duten adibideak honako hauexek 
ditugu, esaterako: 

 
(51) a) Gizon franko/ugari ikusi nuen/nituen 
  b) Gizona franko/ugari ikusi nuen 
  c) Gizonak franko/ugari ikusi nituen 
  d) Gizonik franko/ugari ikusi nuen 
 
(52) a) Nahiko lan (ba)dugu 
  b) Nahiko lana (ba)dugu 
  c) Nahiko lanak (ba)ditugu 
  d) Nahiko lanik (ba)dugu 

 
Bi (edo hiru) adibideetan a)-k ditugu sintagma 'kanonikoak', b)-k 

artikuluarekin emanikako sintagma bananduak (era singularrean banandu 
direnez, aditza ere singularrean aurkituko dugu116), c)-k dira pluralean 
banandurikoak (aditzak honekin komunztatu behar duela), eta d)-k dira 
partitiboa hartu dutenak. 

 
Ezaugarri honetaz landara zenbatzaile bakoitzak, gutxi-gehiago, bere 

ezaugarriak ditu. Asko zenbatzaile zehaztugabeak, adibidez, artikuluak eta 
partitiboa har ditzake izenondoen graduatzaile modura erabiltzen dugunean: 

 
(53) a) Polit askoa da neska hori 
  b) Polit askoak dira neska horiek 
  c) Neska polit askorik bada Euskal Herrian 

 
Beste zenbaitetan, aurreko izenak -(r)ik atzizkia hartu beharrean 

zenbatzaileak berak hartzen du: 
 

(54) Jende asko etorri da 
(55) Ez da jende askorik etorri117 

 
Era honetako esaldietan ez dirudi -(r)ik atzizkia mugatzaile dugunik, 

horren ordez ez baitezakegu esan *jende askoa edo *jende askoak. Franko eta 
nahiko zenbatzaileek ere era berean jokatzen dutela aipatu behar dugu. 

 
Zenbatzaile honek bestelako balioak ere har ditzake. Ez dugu uste gure 

korpusean pertsona heldu batek botatako asko zenbatzailearen erabilera hau 
determinatzailetako hartu behar dugunik: 

 
(56) Asko etorriko zaizu orain! (= ez zaizu inola ere etorriko orain) 

 

                                                 
116 Horregatik ez da zuzena (Euskaltzaindia 1985:233) *gizona franko ikusi nituen bezalako 
sintagma edo *gizonak franko ikusi nuen bezalakoa. 
117 Orotariko Euskal Hiztegian ez da askorik dakarren adibideren alerik agertzen, -(r)ik asko 
modukoak dezente badatoz ere. Erabilera berria ote honako hau? Edo, agian, lekuz 'aldatu' 
dela pentsatu behar dugu? 
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Dena dela, zenbaitetan ez da erraza aditzondo den edo izena 
ezabaturiko determinatzaile den erabakitzea. Hori suertatzen da ondoko 
adibideetan118: 

 
(57) Horrek asko balio du 
(58) Horrek asko daki 

 
Nahiko zenbatzailea aipatu nahi genuke bereziki, besteek ez bezalako 

jokabide malgu eta zalua erakusten duelako. Alde batetik, badirudi -ko atzizkiaz 
osatua dagoenez bere tokirik arruntena izenaren aitzineko aldea dela, bere 
kideko beste izenlagunena bezala (cf. etxeko nagusia,…; beraz, nahiko lan), 
baina lekuz ere alda daiteke, izenaren ondotik agertzen dela orduan (cf. jaun 
zeruko,…; beraz, lan nahiko). Beste aldetik, gainontzeko zenbatzaile 
zehaztugabeei baino errazago erants dakizkioke honi -a, -ak eta -(r)ik 
mugatzaileak (-ko izenlagunak ere laguntzen ahal dio zeregin horretan). 
Horregatik guztiagatik suertatzen da nahasiagoa zenbatzaile honen erabilera. 

 
Baina har ditzagun honako sintagma hauek abiapuntutako: 
 

(59) nahiko lan / lan nahiko 
 
Har ditzaketen determinatzaile desberdinen arabera segidako aldaera 

hauek denak sor daitezke era bananduan (aitzinxeago ikusiko dugu zehaztasun 
gehiagorekin nola suertatzen den banantze mota hau) agertzen direnean: 

 
(60) a) nahiko lana / lan nahikoa 
  b) nahiko lanik / lan nahikorik 
  c) nahikoa lan / lana nahiko 
  d) nahikoa lana / lana nahikoa 
  e) nahikorik lan / lanik nahiko119 

 
Jakina, sintagma plurala baldin bada banantzen denean pluralgilearen 

ezaugarria ere hartu behar du: 
 

(61) a) nahiko lanak / lan nahikoak 
  c) nahikoak lan / lanak nahiko 
  d) nahikoak lanak / lanak nahikoak 

 
Hau da, honelako izen sintagmaren banantzea suertatzen denean 

hondarki osoa hartu behar izaten du sintagmatik 'ateratzen' den elementuak. 
Horregatik uste dugu '*nahikoa lanak (ba)ditugu' esaldia ez dela oso zuzena, 

                                                 
118 Lehenbiziko adibidea Euskaltzaindia (1993:106) eta bigarrena (1985:224) lanetan agertzen 
dira. Bi adibideetan aditzondotzat hartzen da zenbatzailea, baina iruditzen zaigu euskaraz uste 
dugun baino gehiagotan isiltzen dugula izenkia. Beste era batera uler daitezke esaldi hauek: 
horrek (diru) asko balio du eta horrek (gauza) asko daki. Ondoko esaldietan ere antzeko zerbait 
uler daiteke: nahiko dut edo aski dut esaten dugunean azpian ez al daiteke nahiko kafe dut edo 
aski azukre dut edo antzeko izenkiren bat ezkutaturik egon? 
 Goenagarekin (1980:83) guztiz bat gatoz hainbat kasutan adberbio kontsideratzeko 
arrazoi sendoegirik ez dugula dioenean. 
119 Egia esan, Goizuetako hizkeran nahikorik lan edo lanik nahiko bezalako sintagmarik ez da 
erabiltzen. 
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kasu honetan kanporatu den zenbatzaileak artikulua bai baina ez baitu 
pluraleko marka hartu.  

 
 
 6.1.3.2.3.- Zenbatzaile orokorrak 
 
Sail honetan sartzen direnak dena, guzi eta oro zenbatzaileak ditugu, 

nahiz eta Goizuetan lehenbiziko biak baizik erabiltzen ez diren. Orohar, esan 
dezagun guzti zenbatzaileak izenkiren laguntza behar izaten duela eta dena 
zenbatzailea, aldiz, bakarrik, izenkirik gabe, erabiltzen dela euskalki honetan: 

 
(62) Dena jan bear al tzo ['duzu']? 
  ? Guzia jan bear al tzo? 
(63) Pastel guzia jan tzo. 
  ??? Pastel dena jan tzo120. 

 
Aposizioan erabiltzen dira era honetako esaldietan: 
 

(64) Arba oi(e)k denak ekarri al ttizo? 
  ??? Arba oi(e)k guzik ekarri al ttizo? 

 
Hala ere, aposizio mota hori oso berezia da, beste deklinabide atzizkiren 

bat hartzerakoan ez baitira bi elementuetara hedatzen beti: 
 

(65) a) Arba oikin denakin etorri al da? 
  b) Arba oik denakin etorri al da? 

 
Azkeneko adibidean kasu marka sintagma osoari itsatsi zaio eta ez 

lehenbizikoan bezala sintagmako bi zatiei; horren azpian [arba hauek denak] 
jatorrizko forma + ekin kasu atzizkia dugu. Baina honelako egituretan erakuslea 
agertzea ezinbestekoa dela dirudi. Hala ere, honelako egiturak, edo antzekoak, 
ez dira guztiz arrotzak (cf. begiak itxiekin dabil). 

 
 

  6.1.3.3. Determinatzaile zehaztugabeak 
 
Sail honetan sartzen dira mugatzaile eta zenbatzaile ez diren gainerako 

guztiak. Sintagmaren barnean hartzen duten lekuneaz diogun izenaren 
ezkerretan agertzen zaizkigula eta ez dutela normalean mugatzailerik ametitzen 
(Euskaltzaindia 1993:114), non eta harridurazko edo antzeko esaldiak ez diren. 

 
Garrantzitsuenak zer eta zein galdetzaileak ditugu, eta hauetatik 

eratorritako edozer eta edozein. 
 
Dena den, gehienetan mugatzailerik onartzen ez dutela esan badugu 

ere, aztertzen ari garen hizkera honetan determinatzaileari laguntzen dion 
izenak zenbaitetan plurala eraman dezakeela iruditzen zaigu: 
                                                 
120 Galde ikurrak esaldiaren zuzentasun-maila adierazten du. Ez gara ausartzen guzia jan 
behar al duzu? bezalako esaldia gaizki dagoela esaten, baina ez da batere arrunta. Beste 
esaldia pastel dena jan behar al duzu? esaldia, berriz, herri honetan ez-gramatikaltako jo 
daiteke. 
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(66) Ekusten al ttizo orko itxe oriek? Ze itxe(k)? 
(67) Itxera etortzeko ze orduk dia oiek? 
(68) Orko ze itxek dia polittak? 
(69) Ze orduk arte eon bear dut esperon? 

 
Erdararen eragina da? Erdarakadatako hartu behar ditugu? Baliteke hala 

izatea, baina (68)koaren parekoa -distribuzioz bederik- ondoko hau dugu, eta 
ez da ontako hartzen: 

 
(70) *Orko zenbat udarek dia txarrak? 

 
Horrelakoetan sintagmak, zalantzarik gabe, pluralean komunztatu behar 

du aditzarekin. Zein etxe esaten denean, ordea, aditzak adieraziko digu 
sintagma singulartako edo pluraltako hartu behar dugun. 

 
Gramatikariek arrunt modu desberdinetara izendatu izan dituzte honako 

galdetzaile hauek: determinanteak, predeterminanteak, prepositiboak,… 
Izenordain modura ere eman izan dira. Baina guk Euskaltzaindiak 
proposatutako terminologia erabiliko dugu eta sailkapen beraz baliatuko gara. 

 
 
6.2.- IZEN SINTAGMAREN EGITURA 
 
Aurreko puntuan aipatu dugunaren arabera hiru osagai nagusiok eratzen 

dute euskal izen sintagma: ardatz elementuak, honen osagarriak (adjektiboak) 
eta determinatzaileak. Azter dezagun, beraz, zer-nolako egiturak azaltzen 
zaizkigun euskaraz. 

 
 
6.2.1.- Izen sintagmaren egitura eta ordena kanonikoa 
 
Ikuspuntu historikotik gainbegiratu bat emanez, ezagutzen ditugun 

lehenengo gramatiketatik agertzen zaigu nola osatzen den euskal izen 
sintagma eta zein den honen ordena. 

 
Horrela, S. Pouvreau (1978) dugu izen sintagmaren (izenaren dio berak) 

eraikiduraz mintzo zaigun lehenetarikoa, noiz eta zein hitzetan kentzen den 
bukaerako -a (hots, artikulua edo a berezko duen hitza den) zehaztuz. 

 
Larramendik (1979) azterketa zehatzagoa burutu zuen eta bere 

gramatikaren hasieran honela dio: 
 

"Los nombres apelativos [arruntak],…, se suelen tambien declinar 
acompañados, y se rigen por los mismos articulos del nombre,…; por demanera que 
aunque se multipliquen los adjetivos, no por esso se multiplican los articulos, sino que 
uno basta para el regimen de todos, y esse siempre pospuesto al ultimo, v.g. guizón 
edér, galant-á. (1979:15) 

 
Aurrerago, sintaxiaren alorra ukitzen duenean, izenek -a noiz galtzen 

duten azaltzen du (1979:260-264). Berak dioena bi hitzetan laburtuz, ingurune 
hauetan gauzatzen da ezabaketa: erakusleekin, zenbatzaile zehaztu eta 
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zehaztugabeekin, guzti edo izenondoren bat doanean (cf. guizón, emacumé, 
aur gucíac etorrí diré), beti aurretik dihoazen -en eta -zko genitiboekin eta, 
azkenik, izenaren ondoren paratzen den izenondoarekin, honek beti numeroan 
eta kasuan komunztatu behar duelarik. 

 
Astarloa (1883) apologista izenondoetara murrizten da gehienbat, eta 

sintaxiaren arloan hauxe dio: 
 

"… Solo el bascuence es arreglado en esta sintaxis. Sus nombres siempre 
preceden a los epitetos. Decimos guizon-ona: ceru-ederra: ogui-zurija: eche-zabala 
(…). El más rústico bascongado despreciará con irritación las expresiones on-guizona: 
eder-zeruba: zuri-oguija: zabal-echia (…). (1883:758) 
 
Añibarrok (1970:16 eta 166), Darrigolek (1827:44-46 eta 70 eta hurr.) eta 

orpoz orpo Larramendiri jarraitzen dion Lardizabalek (1856: 55-56) bide 
berdintsuetatik aztertzen dute guri dagokigun puntu hau. 

 
Gèze (1873)121 dugu zerbait berezirik aurkitzen duena: oro 

'adjektiboarekin' eraikitzen diren sintagmek ez dute besteek bezalako 
eraikidura, hauetan sintagmako elementu guztiak har baitezakete kasu atzizkia. 

 
Ekonomi kontuak argudiatu duenik ere bada. Van Eys-ek (1883), 

esaterako, honela dio: 
 

"Grammatical relation is expressed as economically as possible, only by the last 
word of sentence, so as not to express twice one relation; e.g. zer gizonek esan dio? 
'Which man said it?' and not zerk gizonek. Bere eche sainduan, 'in his holy house', and 
not echean sainduan." (1883:45) 
 
Sintagmako osagai desberdinek eratzen duten 'multzoari' eransten zaiola 

deklinabide atzizkia diote Schuchardt (1949)122 eta Gavelek (1929). Azken 
honek, gainera, sintagma guztiak hitz bakarrak bezala jokatzen duela azaltzen 
du: 

 
"Ainsi le basque semble agglutiner tous les éléments des expressions de ce 

genre pour n' en faire qu' un seul mot" (1929:4) 
 
Arau orokorra eman ondoren bi salbuespen nagusi aipatzen ditu: alde 

batetik ber- adjektiboa, eta bestetik aurreago hizpidetako hartuko dugun izen 
sintagma banandua. Eraikidura mota hauetan ondarkia errepikaturik ager 
daiteke, esaterako, ber- adjektiboak latineko ipse erakuslearen esanahia 
duenean izena deklinatu egiten da eta ber- adjektiboa ere bai: 'etxean berean 
egoiten da «il demeure dans la maison même»' edo 'etxe hartarat bererat'. Bi 

                                                 
121 Gèzek (1873:33-34) honelaxe dio: "Lorsqu' un adjectif et le substantif auquel il se rapporte 
sont tous deux sujets ou tous deux régimes de la proposition, l'un des deux seulement, et 
toujours celui qui est le dernier, prend la préposition casuelle; l' autre est mis au radical, et 
quelquefois au nominatif dubitatif; ex.: l' homme bon, gizoun houna, eta non pas gizouna houna; 
mon fils, ene semia, et non pas enia semia. ." Baina, tamalez, ez du aipatzen partitibodun 
(nominatif dubitatif delako) adibiderik. 
122 Hara Schuchardt (1949:36) nola argudiatzen duen zehazki: "Gizon bat.ek. El sufijo no 
pertenece sólo a bat, sino a la expresión en conjunto. La repetición del sufijo, dominante en las 
lenguas arias, es extraña a la lengua vasca". 
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salbuespen nagusi direla aitortzen badu ere, lanean zehar han-hemenka beste 
zenbait agertzen da, hala nola oro eta guzti zenbatzaile orokorrak, gaixo 
izenondoa, e.a.123 

 
Oraintsu arteko gramatiketara iritsi arte ez dugu aurkitzen 'izen sintagma' 

izena bera124. Era 'klasikoan' eta didaktikoan, baina sakontasun handirik gabe, 
Txillardegik (1978:9-16) eskaintzen digu izen sintagmaren egitura orokorra: 

 
 [Izenlaguna] + [Izena] + [Izenondoa] + [Atzizkia] 
 
 etxeko   +    andere    +    zahar    +     -a 
 
[Atzizkia] paratu dugun lekuan [Determinatzailea] izan behar duela 

esatea zehatzago eta zuzenago litzateke behar bada, eta determinatzaile 
batzuk izenaren ondotik agertzen direnean ez dutela arazorik sortzen esan 
dezakegu, baina beste zenbait izenaren aurretik agertzen zaigula jakinda, ukitu 
bat eman beharra zaio goiko eskemari. Alde honetatik, aurreko gramatikaren 
adinkidea den Goenagarenak (1980), gure ustez izen sintagmari dagokionean 
bederen, orain arte burutu den lanik bikainenetarikoak, erabat bestelako 
ikuspuntuarekin (Chomskyren gramatika bihurtzailearen bidetik), askoz ere 
azterketa zehatzagoa eta sakonagoa burutzen du eta xehetasun gehiago 
eskaintzen digu. Era laburrean hauek lirateke erregela sintagmatikoak 
(Goenaga: 1980:383): 

 
 IS --> (Izlg) + (Predt) + I + (mug) 
   P' + IS 
   P' 
 Izlg --> IS + erl. 
 
Eskema honetan izenondoak ez dira sartzen (aparteko erregela 

eskaintzen dio AdjS deituz), berez zenbait transformazioren bidez sortzen 
direlako, baina I-ren ordez IM (Izenaren Multzoa: izen + izenondo) para 
genezakeela iruditzen zaigu goiko eskemarekin erkatzeko. Horixe da Trask-ek 
(1983:599-611) aurkitzen duen hutsunetako bat. Hortaz, erregela hauekin -eta 
labur zurrez hona ekarri ez ditugun baina gramatikan biltzen diren beste 
zenbaitekin- euskarazko izen sintagma mota guztiak azaldu nahi dira. 

 
Jakina, egitura iherarkikoa duenez errekurtsibitatearen arabera erregela 

bera behin eta berriz aplikatuz ezkerretara gehiago luza daiteke izenlagun 
multzo handiagoa erantsiz (cf. gure etxeko leihoa, aldapako sagarraren 
adarraren punta,…), nahiz eskuinetara izenondoak gehituz (cf. ate zahar gorri 
handia). Mugatzaileari dagokionez, bakarra azaltzen da, sintagma guztia ixten 
duela. 

 
Bestalde, esan behar dugu berezko izenlagunez gainera (cf. -en, -ko, 

e.a.) zenbait perpaus mota -erlatibozkoak eta konpletiboak, esaterako- goian 

                                                 
123 Gavel (1929). Ikus 4-7 orr., 83-86 orr. eta 155-159 orr. 
124 Traskek (1983:599) hitzez hitz honela dio: "Berandu samar sartu da kontzeptu hau euskal 
gramatikan (…); lan honetan Patxi Goenaga hasi zen lehenbizi, bere 1978.ko liburuan". 
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azaldutako erregeletatik atera ditzakegula, baina hauek, azken finean 
izenlaguntzat jo daitezke, hau da, ardatzaren osagarritzat. 

 
Geroztik izen sintagmaren egitura bereziki aztertu eta eztabaidatu 

dutenak, besteak beste, Trask (1983), Rebuschi (1984) eta Goenaga (1991) 
bera izan ditugu. Gramatika sortzaileak eskainitako bideetatik izen sintagma 
konplexuen -eta ez hain konplexuen- sakoneko egitura zein den edo zein izan 
ote daitekeen aztertzen saiatzen dira autore horiek denak. Jaurtiki diren 
proposamenak eta agertzen diren arazoak interesgarri bezain korapilatsuak 
badira ere, ez gara gu sakoneko iherarkia horren nolakotasuna eztabaidatzen 
hasiko. Gure helburu nagusia arrunt gutxi aztertua izan den determinazio 
atzizkien agerpena desberdinen arabera beste sailkapen mota bat burutzea da, 
beraz, 'azaleko egituraren' deskribapenera bakarrera murriztuko gara, ahal den 
heinean nola burutzen den azalduz. 

 
Goian Goenagak proposatutako erregelak direla eta, atzera harira itzuliz, 

kontuan hartu behar da izena parentesi artean ez dagoen arren, sintagmako 
ardatza izanik ere, askotan isil dezakegula, testuinguruneak hala eskatuz gero. 
Hortaka, ardatza bera ere ez dugu derrigorrezkoa izanen izen sintagma 
osatzerakoan. 

 
Izen sintagmaren egitura nolakoa baita ere, azpimarratu nahi genuke, 

orain arteko gramatikari guztiek eta Euskaltzaindiak bere lanetan esan bezala, 
deklinabideko kasu markak itsasterakoan (izenlagunenak alde batera utziz), 
izen sintagma osoak hartzen dituela atzizkiak eta ez osagaietako elementu 
bakoitzak. Ardatza beste osagaiekin edo isildurik aurkitzen dugunean ere 
hondarkia sintagma hersten duen unitateari gaineratzen diogu sintagma guztia 
besarkatuz. 

 
Egitura orokorra azaldu ondoren, salbuespentako har daitezkeen 

adibideak oro, guzti eta dena zenbatzaile orokorrak ditugula esan behar, bera 
izenondoarekin batera. Hauek, ikusi dugun moduan, izenkiarekin batera 
deklinaturik ager baitaitezke aposizio moduan edo (cf. gizonek orok, etxe 
hauetan denetan, etxean berean, etxetik bertatik,…). Azpimarratu nahi dugu 
badela aurrekoen era berdintsuan jokatzen duen beste izenondo baten 
erabilera (erabilera hau gaur egun baztertuxea, zokoratze honen arrazoiak 
garbi zein diren ez dakizkigularik): bakar izenondoarena, alegia. Hona adibide 
bat edo beste mostratako125: 

 
(71) Etxean bakarrean ezin da egon 
(72) Saralegik bakarrak jaso dezake harri hori 

 
Eman ditugun esaldietan bakar izenondoa deklinaturik agertzen zaigu 

aurreko izenarekin batera. Deklinatu ordez bakarrik erabil daiteke, dudarik 
gabe, baina orduan esaldiak bi balio izan ditzake: alde batetik goiko adibideetan 

                                                 
125 Adibide gehiago aurki daitezke Orotariko Euskal Hiztegia-n, bakar sarreran, 740 or. 
Besteak beste, Orixeren zenbait eta Mitxelenak darabilen bat agertzen dira. 
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ematen zaion zentzua hartzen du126, hau da, lehenbiziko adibidean 'etxean ezin 
da egon, baina gainerako leku guztietan bai' eta bigarren adibidean 'Saralegik 
jaso dezake harri hori, baina beste inork nekez', esaterako; beste aldetik, 
bakarrik aditzondotako erabiliz 'bakarrik, beste inor gabe, beste inoren 
laguntzarik gabe' itzulinguruaren zentzua hartzen du; orduan, era honetara 
ebaki daitezke: 'etxean / bakarrik ezin da egon' (beste norbait behar du, edo 
beste norbaitekin, aldiz, bai) eta 'Saralegik / bakarrik jaso dezake harri hori' 
(beste inoren laguntzarik gabe). 

 
Segidan burutuko dugun azterketa, lehenxeago aditzera eman bezala, ez 

da oinarritzen sakoneko egituraren iherarkiaren berri ematean edo zein 
elementu zeinen menpean dagoen zehaztean; beste ikuspuntu bat du gure 
lanak: batez ere, determinatzaileen erabilera du helburu, eta 
determinatzailearen agerreraren arabera -edo ez agertzearen arabera- nolako 
sintagma mota desberdinak izan daitezkeen sailkatzen saiatzen gara. 

 
Euskarazko hitz ordenari dagokionez esan ohi da sintagmek ordena 

librea dutela gramatikaren ikuspuntutik, baina ez hain librea pragmatikarenetik 
(Osa 1990). Sintagmaren barneko elementuen ordenaz, aldiz, bestelakorik 
esan da: ordena finkoa dutela edo aski finkoa. Gure lanean, ordena hori 
gehienetan nahiko finkoa izan arren, zenbaitetan aldatzen dela frogatu nahi 
dugu, batzuetan izen sintagma banantzeraino eta besteetan izen sintagmaren 
ohiko osagaien ordena aldatzeraino. 

 
 
6.2.2.- Izen sintagma banandua 
 
Haurrek bihurtutako hainbat ekoizpen aztertzen hasi ginenean erreparatu 

ginen zenbait esaldi ikaste prozesu guztian zehar suertatzen diren huts egite 
edo akats arruntak zirela helduen gramatika arauen ikuspuntutik begiratuz gero. 
Era honetakoak genituen, esaterako, ondoko esaldi hauek: 

 
(73) Hau nerea etxea 
(74) Hau behia itsusia 
(75) Hemen bestea tximeleta 

 
Honelakoetan errazena zen izan edo egon aditza ezabatu ondoren 

haurrak ez zuela izen sintagmaren determinazioaren araua ongi ikasi 
pentsatzea, egitura kanonikoaren arabera behin bakarrik determinatu behar 
baita sintagma osoa nere etxea, behi itsusia eta beste tximeleta emanez, eta 
adibide hauetan, ikus daitekeen bezala, sintagmako elementu guztietara dago 
hedatua mugatzailea. Beraz, zilegi jotzen genuen (eta hala jotzen dugu), 
euskararen ikas-prozesuko aro berezitako hartzea. 

 
Baina arestian aipatutako ekoizpen horiezaz gain, bestelako ordena 

erakusten duten ondoko hauek bezalakoekin ere egin dugu topo: 
 

                                                 
126 Egia esan, perpaus honek badu beste adiera bat: 'etxetik atera gabe ezin da egon'; 
beheitixeago ematen dugun 'etxean / bakarrik' esanahiaren ondoan etenik gabe 'etxean 
bakarrik (atera gabe) ezin da egon' adiera ere hartzen du eta. 
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(76) Hau etxea nerea 
(77) Hau itsusia behia 
(78) Hemen tximeleta bestea 

 
Aditza ezabatua egon daitekeela esateaz landara, orain arte azaldu 

ditugun egituretatik kanpo gelditzen dira ekoizpen hauek. Aipatutako adibideei 
dagokienez, esan badugu izen sintagmaren egitura arruntenak, salbuespenak 
aparte utziz, Izlg. + izen + det. edota izen + izenondo + det. direla, nola azal 
ditzakegu horko ekoizpen horiek emandako egiturei jarraikiz? Edo okertako 
hartu behar ditugu? Baina oker baldin badaude, nola lirateke forma zuzenak? 
Areago, eman ditzagun korpusean aurkitu ditugun beste esaldi hauek: 

 
(79) Asko jotzen du soinua 
(80) Gorria ez al duzu txokolaterik? 

 
Izen sintagmaren egitura kanonikora joz nola azter eta azal ditzakegu 

aditzaren alde banatan ekoiztutako (a)-n zenbatzailea eta izena, eta (b)-n 
izenondoa eta izena? Edo ez-gramatikaltako hartu behar ditugu? Izen 
sintagmaren zein egituratan sartu behar ditugu honako hauek? Argi dago, batez 
ere azken adibide hauek aintzat hartuta, izen sintagmaren banantze berezi bat 
suertatu dela esaldi horietan, itxura guztien arabera sintagma bakarretik sortuak 
baitira. 

 
Baina nola edo zergatik suertatzen da toki-aldatze hau? Arazo honetaz 

zerbait aritu den bakanenetako bat, guk dakigula, Gavel (1929:4-7) izan da. 
Bere ustez, 'izen sintagmaren' deskribapena burutzen duenean, arau orokorra 
hausten duten bi salbuespen nagusi ditugu: bata, ber- izenondoa dugu, goian 
aipatu bezala, deklinatu egiten baita izenarekin batera (cf. etxean berean); eta 
beste salbuespena era honetara azaltzen du: 

 
"Lorsqu' on pense une phrase il arrive souvent que tous ses éléments ne se 

présentent pas à l' esprit d' un seul coup, mais seulement les uns après les autres, et 
dans ce cas la phrase est conçue, pour ainsi dire, en plusiers tranches. Or dans chacun 
de ces tranches, dans chacun de ces blocs de pensée, les règles de construction 
propres à la langue sont, instinctivement bien observées, en général, par la personne 
qui parle, mais il peut arriver que l' ensemble de la phrase soit boiteux et incorrect, 
parce qu' un élément, ajouté après coup, à la suite des autres, ne se trouve pas à sa 
place. (1929:5) 
 
Beste hizkuntzetan ez ezik euskaraz ere antzeko gertaerak suertatzen 

direla gaineratzen du, zeren euskararen egitura oso malgua eta librea baita. 
Gainera, oso arau 'absoluto' edo 'ia absoluto' gutxi ditu, hauetariko bi, 
izenondoa izenaren ondotik paratzea eta izenlaguna izenaren aurretik ezartzea 
direlarik. Baina arau hauek hauts daitezke: 

 
"Mais il arrive souvent que dans l' improvisation du langage courant un adjectif 

qualificatif ou un génitif ne sont pas placés là où ils devraient être, parce qu' ils n' ont 
pas été pensés à temps, et sont, par suite, rejetés plus loin, en dehors de l' expression 
ou agglutination dont ils devraient faire partie; dans ce cas il arrive souvent qu' ils se 
déclinent: 

Supposons par exemple, qu' on ait voulu dire: «Il y avait une grande fête très 
belle.» La construction normale en basque serait: Ba-zen besta handi eta arras eder 
bat. (…) Mais si l' idée exprimée en français par les mots très belle est pensée un léger 
retard, la phrase sera ainsi composée: Ba-zen besta handi bat, arras ederra. Dans la 
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phrase ainsi construite l' adjectif qualificatif épithète eder, au lieu de se trouver à sa 
place normale, c' est-à-dire avant l' adjectif indéfini bat, qui serait en ce cas le seul mot 
décliné de l' agglutination, est rejeté hors de cette agglutination, mais il peut alors se 
décliner et prendre la désinence du nominatif singulier. (…)" (1929:6) 
 
Goiko esaldi hori beste era batera ere zati daiteke bere ustetan: bazen 

besta bat, handi eta arras ederra. Horrelako banantzeak, hau da, zegoen 
jatorrizko multzo horretatik atera eta bi zatitan emateak, bere ustetan, nahita 
egin daitezke astuntasun efektua sortzen duten 'aglutinazio' luzeegiak ekiditeko 
eta estilo arinagoa emateko. 

 
Bestalde, zatitze mota hori jasaten duten izenkiak ez dira izenondoak 

bakarrak, izenlagunak eta izenlagunen funtzioa bete dezaketen erlatibozko 
perpausak ere zati daitezke goian adierazi duen eran. Honela dio zehazki: 

 
"Mais pour des raisons diverses (retard dans le mouvement de la pensée, tel 

que ceux signalés plus haut, -désir d' attirer l' attention sur le génitif en le rejetant à la fin 
de la phase,- etc), il peut arriver que le génitif ne se trouve pas à la place qu' il devrait 
occuper normalement, et soit rejeté plus loin. Dans ce cas, on met à profit la propriété 
qu' on tous les génitifs en basque de pouvoir devenir des noms ou des adjectifs par la 
seule adjonction des désinences ordinaires de la déclinaison, et on traite le génitif de la 
même manière qu' est traité ci-dessus l' adjectif eder; en d' autres termes, on le décline. 
(…) 

… Seulement il est à remarquer qu' avec les génitifs ordinaires les rejets de 
cette sorte sont infiniment plus rares qu' avec les adjectifs, parce que ces génitifs ne 
donnent point lieu à des tournures compliquées et embarrassées. Mais ils se produisent 
souvent avec des expressions qui sont en réalité des génitifs; nous voulons dire avec 
les proposition relatives. (…) 

…mais on conçois que si la proposition intercalée était longue et surchargée 
elle-même d' incidentes, l' emsemble de la phrase serait embrouillé et lourd. En ce cas 
le rejet deviendrait nécessaire. Dans l' exemple que nous avons choisi ["ezagutzen 
dituzuia Donibane Garazitik jiten diren Joanesen adiskideak?"] ne s' impose nullement, 
mais il est posible néanmoins, surtout si la phrase est pensée avec une certaine 
lenteur, et l' on pourra dire, en marquant une pause après le premier élément décliné de 
l' agglutination, c' est-à-dire après adiskideak: Ezagutzen dituzuia Joanesen adiskideak, 
Donibane Garazitik jiten direnak? (1929:7-10)  
 
Adibideak eta edukia iruzkindu baino lehen, azpimarratu nahi dugu 

Gavelek garbi ikusi eta aditzera eman zuela guk 'izen sintagma banandua' deitu 
dugun gertakari honen berri. 

 
Zatitze honen arrazoi nagusia hizkuntza mintzatuan bilatu behar dugu; 

izan ere, hizketan ari garenean, zerbait presaka esan nahi dugulako edo, ideia 
bat azkar bota nahi dugulako edo, esan nahi dugun hitza edo hitz multzoa 
behar den garaian eta ordenan ateratzen ez zaigulako edo, hau da, baliteke 
deslekutze hori ariera horrek eskatzen duen azkartasuna dela medio izatera. 
Beste zenbaitetan, ordea, arrazoi estilistikoak direla-eta zati ditzakegu, 'astun' 
eta korapilatsu izan daitekeen estiloa saihesteko. 

 
Beste aldetik, zein hizkera motatan edo errejistrotan gertatzen diren 

aipatzen digu Gavelek, bere hitzetan: "elle peut être tolerée parfois dans le tour 
un peu négligé du langage courant (…dans la conversation familière ou dans l' 
improvisation rapide)", hizkera zaindua edota landua erabili nahi izanez gero, 
aldiz, era honetako zatitzeak ekidin egin behar dira. Baina horrelako gertakariak 



— 149 — 

ez dira euskaran bakarrik suertatzen, gainerako hizkuntza guztietan ere aurki 
ditzakegu antzeko zatitzeak. 

  
Azkenik, Gavelek ematen digun beste informazio garrantzitsua da zein 

hizkuntz unitaterekin gertatzen diren horrelako banantzeak. Bere ustetan, izen 
sintagmari gagozkiolarik, batez ere izenondoekin eta izenlagunekin (erlatibozko 
perpausak hauen barne direlarik) jazotzen da. Ez zen ohartu nonbait, beste 
zenbait zenbatzaile zehaztugaberekin ere suertatzen direla horrelako 
banantzeak. 

 
Guk goian eman ditugun adibideak eta Gavelek esandakoak ikusirik, izen 

sintagmaren egitura berplanteiatzera ez, baizik eta, ahal dugun heinean, 
osatzera heldu gara. 

 
Gure azalpenarekin hasi aitzinetik, esan behar dugu bi hizkera-maila 

nagusi bereizi behar direla: bata, mintzatua eta bestea idatzia, edo nahiago 
bada, xehetasun gehiegitan sartu gabe, hizkera landua eta landugabea. Bai 
lehenengoa eta bai bigarrena desberdinak dira, hein batean bederen, eta arau 
'desberdinez' gobernatua dago. Hizkuntza mintzatuan gramatika-arau orokorrak 
hausten direla esan ohi da (perpaus ez-gramatikalak alde batera utziz, noski), 
eta egia da hausten direla, baina ez dira nolanahi egiten, beti arau jakin batzuk 
jarraituz burutzen dira hausturak. Hiztuna, normalean, desberdintasun honetaz 
ongi jabetzen da eta bi 'hizkera' motak bereizten ditu; badaki, espreski galdetuz 
gero, senaz, bata bestea baino zuzenagoa datekeela eta hobeki esana 
dagokeela, baina hizkera mintzatuan bestelakoak itzuriko zaizkio. Honen 
ondorioz, eta bata bestearen isla denez gero, zenbaitetan, errejistro batetik 
bestera maiz oso zuzenak ez diren hainbat forma, egitura edota elementu 
pasatzen dira, ikusiko dugun gisa. 

 
Guk hizkuntza mintzatua aztertu behar dugunez -idatziaren ardatza begi 

bistatik galdu gabe-, baliteke emanen ditugun adibideak zalantzazkotzat edo 
artifizial samartzat hartzea norbaitek, baina ez du atzendu behar ahozko 
hizkeraz ariko garela batik bat eta ez hizkera landuaz edo idatziaz. 

 
Hariari helduz, ez gara Gavelek emaniko adibideekin azalpenak ematen 

hasiko -nahiz gero horietara itzuliko garen-, aurkeztu nahi duguna, gure ustez, 
garbi adierazten ez dutelako. Horretarako, para ditzagun bizpahiru adibide 
arazoa garbiago ikusteko. Aurren-aurrenik, erka ondoko hiru esaldi hauek: 

 
(81) a) diru asko irabazi du 
  b) asko irabazi du dirua 
  c) dirua / asko irabazi du 

 
Lehenbiziko esaldian [diru asko] izen sintagma arrunta dugu. 

Bigarrenean, hizkera mintzatuan testuingurune egokian bota daitekeen 
esaldian, badirudi a)-ko sintagmaren zati bati eman diogula indar berezia, 
zenbat? galderari edo erantzun nahian, galdegai izaterainoko iritsiz (izen 
sintagmaren barneko elementuen inguruan galdegaitasunaz eta 
mintzaigaitasunaz hitz egin badaiteke behintzat), eta sintagmaren beste zatia 
aditzaren beste aldera bota dugu mintzagai edo tankerako zerbait bihurtuz. 
Hirugarrenean, b)-ko mintzagai bera hanpatuz emaniko esaldia genuke; 
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hanpatze horren seinaletako paratu dugu marratxoa, etena nolabait 
adieraztearren. 

 
Dena dela, etenaren kontua oso eztabaidagarria da eta, guretzat, oso 

garrantzitsua, geldiune horrek erabaki baitezake elementu bat beste batekin 
aposizioan dihoan edo ez (hain zuzen ere, horrexegatik ez gara Gavelek 
emandako adibideekin hasi). Hiztunak eten garbia egiten badu, perpauseko 
beste zatiren bati erantsi diola esan nahiko du, edo bestela, mintzagaitako 
hartzen badu, hanpatu egin duela perpausaren aurreko aldera eramanez. c) 
esaldian azken hau gertatu dela esanen genuke; agian, eten hori garbiago 
ikusten da beste modu honetara emanez gero: dirua? Asko irabazi du. Baina 
zer gertatzen da hiztunak geldiunerik egiten ez duenean? c) esaldian 
normalena etena egitea da, baina b)-ko esaldia etenik egin gabe lasai-lasai 
esan daiteke. Zer da, orduan, asko zenbatzailea, aditzondoa ala 
determinatzailea? Zer dirua izena? Biek toki banatatik al dihoaz edo, Gavelek 
liokeen bezala, zatituta emanik daude? Gure ustez, azkeneko argudio hau da 
zuzenena, eta hauxe gertatu dena: hasierako [diru asko] sintagmatik atera da 
izena, eta kanpora 'mugitzen' denean nahitaez hartu behar du mugatzailea era 
honetara gelditzen delarik [ø asko] … dirua. Ondoren, neurri batean, 
perpauseko beste elementuen artean noranahi mugi daiteke. 

   
Hala ere, ez dugu uste etenaren kontu honek, hiztunaren eta egoeraren 

arabera gauza daitekeen arren -edo ez-, oraingoz behintzat, gure azalpenerako 
garrantzi handiegia duenik. Dena dela, etenik egiten ez bada sintagmaren 
elementu desberdinen artean sortzen den lotura estuagoa dela esan nahi du, 
eta sintagma bakarra dela aitortzeko arrazoiak areagotzen. 

 
Zenbatzaile batekin osatutako izen sintagmaren jokaera ikusi dugu 

arestiko adibidean; ikus dezagun orain izen + izenondo osagaiez eratutako 
beste izen sintagma honena, determinazioari atxikirik: 

 
(82) a) sari handia irabazi du 
  b) handia irabazi du saria 
  c) saria / handia irabazi du 

 
Lehenbiziko esaldian [sari handia] sintagma arrunta aurkitzen dugu. 

Bigarrenean berriz, arestian eskainitako azalpen ber-berari jarraituz, saria izena 
atera da hasierako sintagmatik [ø handia] geldituz; hortaz, bere jatorrizko tokia 
utzi eta kanpora mugitu denez, derrigorrezkoa du dagokion mugatzailea 
hartzea. Hirugarrenean, lehen esan bezala, etenik baldin badago mintzagai 
hanpatua genuke, eta etenik ez badago sintagma horren aldamenean kokatu 
den izena genuke, berdin diolarik izenondoaren aiheka batean zein bestean 
ezarri. Nolabait irudikatuz honela genuke: saria [ø handia]…, edo bestela [ø 
handia] saria… b)-ko adibidean, berriz, beste hau genuke [ø handia] … saria. 

 
Ohartarazi nahi dugu guk 'atera', 'mugitu', e.a. diogunean ez garela 

sintagmek duten perpaus desberdinen adabegiz adabegizko mugimendu 
iherarkikoaz ari127, ez eta sintagma osoek perpaus bateko beste sintagma 
                                                 
127 Mota honetako mugimenduak euskaraz suertatzen diren edo ez jakiteko ikus, besteak 
beste, Salaburu (1987:65-79 eta 1991:927-946). 
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osoekin duten mugimendu libreaz ere, baizik eta sintagma bakar baten barneko 
osagaiek duten mugimenduaz ari garela. 

 
Gure ustez dudarik ez dago (1) eta (2)ko a), b) eta c) adibideek lotura 

estua dutela, eta denek, determinazioaren ikuspuntutik, jokaera berdintsua 
erakusten dutela; dagoen diferentzia da sintagma berak modu desberdinetara 
emanak daudela: batean, ordena kanonikoan emanik daude (bi adibideetan a) 
bezala paratu ditugun esaldiak) eta besteetan (guk b)-n eta c)-n eman 
ditugunetan) izen sintagma berak ditugula baina era bananduan emanak. 

 
Orain arte singularreko adibideekin aritu bagara ere, pluralekoekin berdin 

joka dezakegu: 
 

(83) a) Galtza asko dituzu 
  b) Asko dituzu galtzak 
  c) Galtzak / asko dituzu 

 
Determinazioaren jokaeraren aldetik, zenbatzaileekin osatutako 

sintagmak izan beharrean, izenondoarekin eratutako ondoko beste hauek 
paretsukoak dira: 

 
(84) a) Begi ederrak dituzu 
  b) Ederrak dituzu begiak 
  c) Begiak / ederrak dituzu 

 
Atzera nabarmendu nahi dugu, azkeneko esaldietan, c) esaldietan 

alegia, paratu ditugun etenak gauzatu edo ez gauzatu hiztunaren aukeran 
dagoela. Kontua da zenbait perpaus motatan hiztunak errazago ametitzen 
dituela era honetako etenak beste zenbaitetan baino, adibideen 
'onargarritasunari' antzeman dakiokeenez. 

 
Goiko (83) eta (84) adibideetan ipinitako esaldiak behatuz kontura 

gaitezke jatorrizko [galtza asko] eta [begi ederrak] sintagmetatik atera diren 
izenek artikulua eta pluralgilea hartu behar izan dutela bananduta ematekotan. 
Jakina, sintagmak singularrean ez baizik pluralean daudenez, berez dituzten 
tasun hauek denak garraiatzen dituzte haiekin batera: -a mugatzailea eta 
pluraleko -k marka: [ø asko] galtzak eta [ø ederrak] begiak. 

 
Beste ikuspuntu batetik azter daitezke (4) b) eta (4) c) esaldiak. Esan 

daiteke izenondoa izenaren atributo dela128. Eta egia da, hala izan daiteke. 
Estilo kontuak direla edo hiztunaren diskurtsoaren alderako inplikazio edo 
partehartze desberdinak direla eta, euskaraz erraztasun handirekin bihur 
daitezke izan aditzarekin eraikitako tankera honetako perpaus atributiboak: 

 
(85) Euskal Herriko mendiak politak dira 

 
nor-nork motako esapide: 

 
(86) Euskal Herriko mendiak politak ditugu 

                                                 
128 Honela dio Euskaltzaindiak (1995:129): "Dena dela, predikatu osagarria subjektua ez den 
izen sintagma bati dagokionean, mugatzailea behar dugula dirudi". 
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Honelako esaldietan izenondoa izenaren atributotako hartu behar dugu, 

aditza besterik ez baita aldatu, eta gainera guk eskaintzen dugun azalpena 
ezinezkoa izan daitekeelako129. Baina (4) b) eta (4) c) esaldietan bi irakurketak 
egin daitezkeela iruditzen zaigu. Azkeneko irakurketa hau eginez gero, 
atribututako hartzen baldin badugu, zertako hartuko behar dugu (3)-an asko 
zenbatzailea, aditzondotako?130 Azaltzen ari garen argudioa aintzako hartuz 
gero, bi sintagmak, bai (3)-koa eta bai (4)-koa, bananduak izan daitezke. 

 
Baina berriro asko zenbatzailea daraman sintagmara itzuliz, singularra 

den edo plurala den ikusteko aditzari erreparatu behar diogu, honek emanen 
baitigu ezaugarri horren berri: 

 
(87) Kafe asko hartzen du 
(88) Kafe asko hartzen ditu 

 
Batean zein bestean izen sintagmako ardatzak banantzekotan asko 

hartzen du kafea (edota kafea / asko hartzen du) eta asko hartzen ditu kafeak 
(edota kafeak / asko hartzen ditu) erara emanen genituzke, baina beti ere 
aditzak aginduko digularik sintagma [+ singularra] edo [+ plurala] den. 

 
Suerta liteke, ez sintagmako izena, baizik izenarekin doan izenlaguna 

mugitzea bere jatorrizko lekutik; orduan, hasierako sintagmatik lekunez aldatu 
den izenlagun horrek hartuko du determinatzailea: 

 
(89) a) Nere kotxea ikusi al duzu? 
  b) Kotxea nerea ikusi al duzu? 

 
(90) a) Hemengo jendea esnatzen ari da 
  b) Jendea hemengoa esnatzen ari da 

 
Adibide hauetan jazotzen denari so eginez gero, ohar gaitezke dagoen 

diferentzia bakarra, izenaren eta izenlagunaren ordena aldaketaz landara, 
izenlagunek, a)ko izen sintagmetan ez bezala, determinatzailea eramatea dela. 
Jatorrizko sintagmatik atera diren elementuek -goitiago eman ditugun 
adibideetan izenek, eta hemengo hauetan izenlagunek- gutxienez -a 
determinatzailea hartzen dutela. Irudikatuz: [ø kotxea] nerea… eta [ø jendea] 
hemengoa… Izenlagunek, nahiz eta izenaren ondoan egon, beren 
sintagmetatik kanpo daudenez mugatzailea hartu behar dute. 

 
Hasiera batean, gure Peru eta Peru gurea bezalako sintagmak era 

honetara azal daitezkeela pentsa badaiteke ere, sarri emanen ditugun 
arrazoiengatik, ezin dugu izen sintagma banandutako hartu. 

 

                                                 
129 Adierazgarria da arrunt, baina forma alokutiboetan eta hiketan nahas daitezke bi adierak. 
'Begiak ederrak ditun' esaten denean bi gauza azal ditzake 1.- Begiak ederrak dira, eta 2.- Hik 
begiak ederrak ditun (gure irakurketa eginez, baita ere 'hik begi ederrak ditun'). 
130 Tankera honetako esaldietan Goenagarekin (1980:83) bat heldu gara aditzondotzat 
hartzeko arrazoi sendoegirik ez dagoela dioenean. 
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Jakina, sintagma pluralekoa izanez gero, banantzen den elementuak, 
kasu honetan izenlagunak, -k pluralgilea ere hartu beharko du, lehen azaldu 
dugun gisan (cf. kotxeak nereak, jendeak hemengoak). 

 
Nahiko zenbatzailea ez dugu orain arte aipatu sintagma baten barnean 

gertatzen diren mugimendu desberdinak -izenenak edo izenlagunenak- azaldu 
nahi genituelako, eta gainera bere erabilera, zenbatzaileez hitz egiterakoan 
esan dugun bezala, 'bihurri' samarra delako. Zenbatzaile hau izenaren aitzineko 
aldean nahiz gibelekoan para daiteke: 

 
(91) Nahiko lan badugu 
(92) Lan nahiko badugu 

 
Kontuan izanik sintagma zehatz hauetan, hau da, [lan nahiko] eta [nahiko 

lan] sintagmetan atera daitekeen elementua izena izan daitekeela, baina bai eta 
nahiko izenlaguna ere, (91)an izena ateraz gero [nahiko ø] lana badugu 
geldituko litzateke, eta (92)an, berriz, lana [ø nahiko] badugu  genuke. Alabaina, 
izenlagunak ateraz gero beste era honetara (91)an nahikoa [ø lan] badugu, eta 
beste honetara (92)an [lan ø] nahikoa badugu. 

 
Beste ezaugarri berezi bat badu zenbatzaile hau daraman sintagmak: bi 

osagaiak atera daitezkeela jatorrizko sintagmatik. Hau gertatzeko arrazoiak oso 
garbiak ez badira ere (beharbada, zenbatzaile honek mugatzailea hartzeko 
duen erraztasuna eta duen 'mugikortasun' handia dirateke arrazoiak), (91)an 
nahikoa [ø ø] lana modura bananduko litzateke, eta (92)an, aldiz, lana [ø ø] 
nahikoa modura. 

 
Jakina, orain arte izen sintagmak mugatzaile bakarra izan dezakeela 

esan bada ere131, era honetara ulertuz gero izen sintagmak mugatzaile bat 
baino gehiago izanen lituzke.  

 
Aurreko esaldietan aditzak adierazi digu sintagma singularra dela, baina 

suerta dakiguke pluralean egotea, kafe asko sintagman ikusi dugun legez: 
 

(93) Nahiko lan baditugu 
(94) Lan nahiko baditugu 

 
Orduan, eman ditugun arauak jarraituz banantzen direnean, izenak 

jatorrizko lekutik mugitzen baldin badira (93)an [nahiko ø] lanak ditugu, eta 
(94)an lanak [ø nahiko] ditugu. Izenlagunak mugitzen baldin badira, berriz, 
(93)an nahikoak [ø lan] baditugu, eta (94)an [lan ø] nahikoak baditugu. Bi 
osagaiak sintagmatik ateraz (93)an nahikoak [ø ø] lanak eta (94)an lanak [ø ø] 
nahikoak. Gogorarazi nahi dugu banandutako osagaiak, behin hasierako 
sintagmatik mugituz gero, aditzaren beste aihekara ere igaro daitezkeela (cf. 
nahikoak baditugu lanak). 

 
Ez dakigu zein neurritaraino diren erabiliak nahikoak lan baditugu 

bezalako sintagmak, baina badirudi, itxura guztien arabera, posible direla. 

                                                 
131 Goenagak (1980:65), esaterako, honela dio hitzez hitz: "Eta izen sintagma batek ez dezake 
mugatzaile bat baino gehiago hartu". 
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Beraz, zenbatzailearen lekune aldaketa dela eta sintagma singularra nahiz 
plurala izan daitekeela kontuan hartuz, ikus daiteke ia konbinaketa guztiak 
direla zilegi. Arau hauen ondorioz sortzen ez diren bakarrak honako hauexek 
ditugu: *lanak nahikoa eta *nahikoa lanak. Begi bistan denez, ezinezkoa da, 
ikuspuntu honetatik begiratuz, sintagma bereko osagai bat singularrean eta 
bestea pluralean agertzea. 

 
Erlatibozko zenbait perpausetan antzetsuko gertakariak aurki ditzakegu, 

Gavelek aipatzen duena lekuko (cf. Ezagutzen dituzuia Joanesen adiskideak, 
Donibane Garazitik jiten direnak?). Berak ongi aski dioen bezala, erlatibozko 
perpausek (mota batekoek bederen) zinetako genitiboek bezala jokatzen 
dutenez, hauen jokaera berdina dute banantzeko garaian ere. Egia esan, 
erlatibozko esaldiak maizkara aurkituko ditugu era bananduan ondoko 
adibideetan ikus daitekeen bezala: 

 
(95) Gure aita zeruetan zarena 
(96) Ezagutzen dut gizon bat goizeko seietan jaiki eta Kontxara igeri  
  egitera joaten dena 

 
Orain arte beti esan dugu banantzen den zatiak mugatzailea hartu behar 

duela. Mugatzailea esan dugu, zeren zenbait esalditan artikulua azaldu 
beharrean partitiboa ager baitakiguke: 

 
(97) Ezagutzen dut gizon bat goizeko seietan… joaten denik132 
(98) Lanik nahiko / lan nahikorik 

 
Argitu eta zehaztu beharko litzatekeena da noiz erabiltzen den artikulua 

eta noiz partitiboa, baina ezin uka mugatzaile bata zein bestea ager 
daitezkeela. 

 
Har ditzagun orain mailakatzaileak agertzen diren sintagmak eta azal 

dezagun zer gertatzen den: 
 

(99) Izugarri(zko) buru ona du horrek 
(100) Kotxe polit askia ikusi dut 

 
Era bananduan eman nahi izatekotan, besteak beste, modu honetara 

emanen genituzke: 
 

(101) Izugarri ona du horrek burua 
(102) a) Kotxea ikusi dut polit askia 
  b) Ikusi dut kotxea polit askia 

 
Azkeneko adibidean, (102)an alegia, etena egin daiteke aurrekoan baino 

aiseago, esaterako ikusi dut kotxea / polit askia, eta orduan aposizioan dagoela 
ere esan ohi da; baina hiztunak etenik ez badu egiten aposiziotako hartu behar 
dugu edo izen sintagma banandutako? Zenbait kasutan bataren eta bestearen 
arteko mugak ezartzea erraza ez izan arren, diogun aposizioan ematen 

                                                 
132 Ez dakigu horrelakorik zilegi den gaur egun, baina autore klasikoetan aurki daitezke 
horrelako adibideak. 
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direnean ere mugatzailea (eta, hala dagokionean, pluralgilea eta kasu marka) 
hartu behar duela. 

 
Zenbatzaile zehaztuekin eta izenondoen maila aditzondoekin eraikitzen 

diren sintagmetan antzeko gauza gertatzen da. Izen sintagma bananduak, edo 
aposizioan paratzen dugun sintagmak, mugatzailea hartu behar du gutxienez. 
Ondoko adibideetan erraz ikus daiteke: 

 
(103) Bi gizon / oso berritsuak / ezagutzen ditut 
(104) Kotxe bat / polit askia / ikusi dut 

 
Esaldi hauetan ez dirudi jatorrizko izen sintagma bakarraz hitz egin 

dezakegunik133. Lehenengo esaldiarentzat abiapuntutako bi gizon oso berritsu 
sintagma proposa badaiteke ere, ez du ematen *kotxe polit aski bat sintagma jo 
daitekeenik bigarren sintagmaren iturritako. Beraz, orain arte jatorrizko tokitik 
mugitzen direla edo ateratzen direla esan baldin badugu ere, hobeki litzateke bi 
zatitan banantzen dela esatea besterik gabe. Orduan, sintagma bat 
zenbatzailearekin (zehaztua nahiz zehaztugabearekin) agertzen zaigunean, 
banantzen den zatiak (edo aposizioan ematen den zatiak) mugatzailea hartu 
behar du derrigorrean. 

 
Neurria, pisua, e.a. adierazteko erabiltzen diren sintagmek aurrekoen 

jokaera berdintsua dutela ematen du: 
 

(105) Bi kilo sagar 
(106) Hiru litro ardo 

 
Bananduta ematen ditugunean mugatzailea hartzen dute: 
 

(107) Sagarra(k) / bi kilo 
(108) Ardoa / hiru litro 

 
(107). adibidean plurala azalduko zaigu sintagma pluraltako sumatzen 

dugunean, bestela singularrean emanen dugu. Zer esanik ez dago honelako 
sintagmak arrunt luzeak direnean, orduan banantzeko joera nabarmenagoa 
baita. Konparaziorako: 

 
(109) Bi litro Uxueko ardo gorri hotz 

 
Sintagma hau era honetara ematea baino askoz arruntagoa da, gure 

ustez, bi zatitan banantzea: 
 

(110) Uxueko ardo gorri hotza / bi litro 
 

edota: 
 

(111) Bi litro / Uxueko ardo gorri hotza 
 

                                                 
133 Goenagak (1980:61) era honetako esaldiak aposiziotako hartzen ditu. Bere ustez, 
koordinazioarekin zer ikusia badu, gizon bat oso ona esaten dugunean, gizon bat eta oso ona 
edo antzeko zerbait izanen genukeela dio. 
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 Adibide hauetan argiago ikus daiteke aposizioan dihoazela etena 
gauzatzen denean, baina antzeman daitekeen moduan zenbatzaileekin 
eraikitako sintagmak izan arren, banantzen den zatiak mugatzailea (eta 
sintagma plurala denean pluralgilea) hartzen du. 

 
Dudarik ez dago, kasu desberdinak ikusita, zenbait izen sintagmaren 

banantzea arruntagoa dela eta errazago suerta daitekeela beste zenbaitena 
baino. Hala ere, esan behar da hizkuntzaren zuzentasunaren eta jatortasunaren 
sena jatorrizko hiztunak bere baitan duela. Eta edozein jatorrizko hiztuni 
galdetuz gero zein esaldi dagoen zuzenago edo asko ateratzen du soinua edo 
soinu asko ateratzen du, ez luke seguruenik zalantza izpirik eginen aukeratzeko 
garaian. Horrek ez du esanahi, ordea, lehenengoa 'gaizki' dagoenik; kontua da, 
izen sintagmaren ordena kanonikoari hobeki eusten diola bigarrenak, eta hortik 
heldu datekeela, apika, jatorragotasunaren ustea. Baina bestalde, ez dugu 
atzendu behar ahozko hizkerak duen berezitasuna dela eta, Gavelek 
aurkeztutako arrazoiei jarraikiz, lehenbiziko moduko esaldiak erabiltzen direla, 
hau da, ordena kanonikoko izen sintagmaren egitura hautsiz hainbat zatitan 
eman daitezkeela, baina araua hausten denean lege batzuen barnean egiten 
dela, eta ez nolanahi. 

 
Baina zer gertatzen da izen sintagmak beste kasu markaren bat hartzen 

duenean? Nola burutzen da orduan banantzea? Oro har, esan dezagun 
sintagmak bananduta ematen direnean, gehienetan, aposizioan paratzen 
ditugula etena nabarmenago delarik (Euskaltzaindia 1993:184). Beraz, 
honelako adibideak aurki ditzakegu: 

 
(112) Pellok egin du lan hori / gureak 
(113) Haurrei erori zaie / nireei 
(114) Kotxearekin etorri naiz /gorriarekin 
(115) Ximonentzat da hau / Untxarikoarentzat 

 
Alde bateko eta besteko zatiek lotura estua dutela ez dugu uste 

zalantzan jar daitekeenik (hauen ondoan beste mota batekoak ere baditugu [cf. 
Jexux Herrenekoari, e.a]  baina hauen antzekoez sarrixeago mintzatuko gara). 
Banantze hauetan mugatzailea edota pluralgileaz gain kasu marka ere hartu du 
banandutako zatiak, ez dirudi bestela, goiko esaldien zentzua gordez, zuzen 
egon daitezkeenik honako hauek: 

 
(116) *Pellok egin du lan hori / gurea 
(117) *Haurrei erori zaie / nereak 
(118) *Kotxearekin etorri naiz / gorria 
(119) *Ximonentzat da hau /Untxarikoa 

 
Goiko esaldien (112-115) jatorrizko izen sintagmak, kasu marka eta 

guzti, [gure Pellok], [nire haurrei], [kotxe gorriarekin] eta [Ximon 
Untxarikoarentzat] izanen lirateke. Baina deslekutze edo banantze horien 
arrazoiak edozein baitira ere, dela galdegai/mintzagai jokoagatik dela hizkuntza 
mintzatuaren bapatekotasunagatik, orain arte esandakoari jarraituz, diogun 
sintagmatik atera den elementuak berekin batera garraiatzen duela sintagma 
osoari dagokion ondarki guztia, beraz, artikulua, pluralgilea -duenean- eta kasu 
marka. 

 



— 157 — 

Hala ere, ez du ematen sintagmaren ardatz izenordainak edo izen 
bereziak direnean horrela denik erabat: 

 
(120) Andoniri, gure lehengusuari, gauzak ongi atera zaizkio 
(121) Andoni / gure lehengusuari, gauzak ongi atera zaizkio 

 
Lehena banandutako izen sintagmaren antzekoa litzateke, bigarrena 

berriz aposizioan edo ezarritako izena genuke. Dena den, ohartarazi nahi dugu 
esaldi hauetako testuingurunea, guk aztertu ditugunekin erkatuz, zertxobait 
desberdina dela. Guk azaldutako sintagmetan izen bakarrak osatzen zuen 
sintagma, baina honako hauetan bi izenki agertzen zaizkigu. Ez dakigu, kasu 
hauetan, zein neurritaraino hitz egin dezakegun izen sintagma bananduaz, 
banantzen direnak ez baitira izena edota bere osagarriak (izenondoak eta 
izenlagunak), baizik eta bi izen, edo bi ardatz-elementu, izenordainak ere 
aintzako hartzen baditugu. 

 
Bukatzeko, esan nahi dugu izen sintagma bananduaren kontzeptua 

zalantzan para daitekeela mota honetako esaldietan: 
 

(122) Ainhoan izaten da lana franko134 
 
Uler daiteke zer izaten da Ainhoan? eta lana, zenbat izaten da (dago) 

Ainhoan? modura, hau da, zenbatzailea aditzondotako har daiteke. Baina ez 
dugu uste irakurketa hau bera posible denik beste esaldi honetan: 

 
(123) Gizona franko ikusi nuen Ainhoan 

 
Posible ote da aipatutako honetan gizona, zenbat ikusi zenuen? galdera 

egitea? Bestela esanez, kasu honetan har ote daiteke zenbatzailea 
aditzondotako? Honelako adibideek, eta lanean zehar aipatu ditugun beste 
hainbatek, izen sintagma bananduaren kontzeptua defendatzera bultzatzen 
gaituzte. 

 
Hala ere, hemen proposatutako teoria eskas eta urri gelditzen zaigu 

determinazioaren ikuspuntutik sintagmaren barnean suertatzen diren gertakari 
guztiak azaltzeko. Nahitaezkoa dugu beste zerbaiten bila abiatzea teoria guztia 
ongi ornitzeko, hain zuzen ere, sintagmen barneko elementuen mugimenduez 
hitz egin beharrean gaude. 

 
 
6.2.3.- Izen sintagmaren barneko elementuen ordena    

  aldaketa 
 
Sintagmen barneko osagai desberdinen ordena finkoa edo aski finkoa 

dela esan ohi da, hau da, izenondoak izenaren eskuinetan eta izenlagunak 
ezkerretan paratzen direla. Baieztapen hau hein handi batean egia izan arren, 
salbuespenak badirela frogatzen saiatuko gara, eta dexente gainera. 

 

                                                 
134 Euskaltzaindia (1985:232) 
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Gramatikari gehienek eman izan dute joera nagusi honen berri, baina 
bada salbuespenak aipatzen dituenik ere. Euskal izen, morfologia eta 
sintaxiaren jatortasun eta txukuntasuna era apologetikoan azpimarratu zuen 
Astarloa (1883:765), esaterako, honela mintzatzen da: 

 
"Este idioma es tan puntual en anteponer los posesores a las cosas poseidas, 

que sería despreciable, como inculto en sus locuciones, el que trastomase este órden. 
(…). Es tanta la observancia de nuestra lengua en la anteposición de sus posesores, 
que no solo lo ejecuta con los sustantivos, sino tambien con aquellos adjetivos llamados 
por los gramáticos posesivos. Decimos lapicoco oquelia,… Españaco Erregia,… echeco 
Jauna,…: pero se oye al bascongado oquela lapicocua: Erregue Españacua: jaun 
echecua." (Azpimarra gurea da) 
 
Gramatikari gehienak bezala Campionek (1977) ere gauza bera 

azpimarratzen du, baina -zko atzizkiaz diharduenean honako adibide hau 
dakar: 

 
(124) … eta faraonek ukatu zionean euli andi pozonizkoak erakarri zituen (g) 

«y cuando le negó Faraón, hizo traer las grandes moscas de ponzona». 
(1977:233) 

 
Hauen antzeko adibideak han-hemenka erruz bila genitzake euskal 

literaturan zehar. 
 
Azaldu dugu izen sintagmaren barneko elementuen ordena alda 

daitekeela, eta era zatituan gauzatzen denean bananduta dihoan elementuak 
ondarkia ere hartzen duela. Bada, horratik, orain arte aipatu dugun banantze 
motaz gainera beste ordena aldaketa bat. Kasu honetan ezin dugu izen 
sintagma bananduaz hitz egin mugitzen diren elementuek ez dutelako ez 
mugatzailerik ez kasu markarik hartzen, edo hobeki esan, sintagmaren barnean 
elementuak mugitu arren artikulua eta ondarkia behin bakarrik gauzatzen dira, 
bukaeran eta sintagma osoari dagokiolarik. Para ditzagun adibide bat edo 
beste. Hasteko eman dezagun honako hau: 

 
(125) Pello gurea etorri da 

 
Hasiera batean pentsa liteke izen sintagma banandua izan daitekeela 

Pello gurea sintagma, ordena kanonikoko gure Pello sintagmatik ekarrarazten 
badugu. Ber gauza esan daiteke, gaur egungo euskaran bederen, beste bi 
esaldi hauetaz: 

 
(126) Milagros Alduntzingoa etorri zaigu 
(127) Koro Makatxarena ikusi dut 

 
Suposa liteke izenlagunak bere 'jatorrizko' tokitik mugitu direnez ondarki 

guztia garraiatu dutela, hau da, determinatzailea (--a artikulua) eta kasu marka 
(adibide hauetan absolutiboa: ø). 

 
Baina zer jazotzen da, ordea, beste kasu markaren bat hartzen baldin 

badute? Nola jokatzen dute orduan? Honatx nola irasten zaien kasu marka: 
 

(128) Pello gureak egin du lan hori 
(129) Milagros Alduntzingoari tokatu zaio loteria 
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(130) Pello (/) Koro Makatxarenarekin etorri da 
 
Azkeneko adibidean etena hautazkoa bada ere, gauzatuz argiago ikus 

daiteke Pello sintagma alde batetik dagoela eta Koro Makatxarenarekin 
sintagma bestetik. 

 
Adibide hauetan Pello gureak, Milagros Alduntzingoari eta Koro 

Makatxarenarekin multzo batean agertzen zaizkigu sintagma osoa eta bakarra 
osatuz; ondarkia behin agertzen zaigu eta sintagmaren azken muturrean dago 
kokatua sintagmaren barneko elementu guztiak besarkatzen dituela. Ez dute, 
izen sintagma bananduan bezala, zatitutako edo mugitutako elementuek 
ondarki guztia hartu. 

 
Orduan, goian aipatutako sintagma motetan barneko elementuen ordena 

aldaketaz hitz egin beharrean gaude, hau da, ordena kanonikoko gure Pello, 
Alduntzingo Milagros eta Makatxaren Koro sintagmetako elementuen ordena 
aldatuz gero, nolabait irudikatuz, '[Pello gure]-a', '[Milagros Alduntzingo]-a'135 
eta '[Koro Makatxaren]-a' izanen genituzke. Ikus daitekeen bezala, izenlaguna 
izenaren gibeletik ematen bada nahi eta nahi ez mugatzailea hartu beharra du. 
Era bananduan eman nahi izatekotan honelatsu botako genituzke: 

 
(131) Pellok egin du lan hori / gureak 
(132) Milagrosi tokatu zaio loteria / Alduntzingoari 
(133) Kororekin etorri da / Makatxarenarekin 

 
Adibide hauetan banandu den elementuak ondarki guztia hartu du 

'kotxearekin etorri naiz / nerearekin' esaldian  bezala. 
 
Badirudi, hortaz, 'Pello gurea' eta antzeko sintagmek aposizio 

murrizgarrian dauden sintagmek bezala jokatzen dutela. Horrela, parez pare 
erkatuz: 

 
(134) Urumea ibaia / Pello gurea 
(135) Oria ibaira  / Axun Mañolirenarengana 
(136) Bidasoa ibaiarekin / Koro Loidinekoarekin 

 
Mota desberdinekoak direla esateko bada beste arrazoirik. Peru gurea, 

Miel Labekoa eta Axun Mañolirena bezalako adibideetan izen berezia agertzen 
zaigu haserako lekunean, eta ezin da garbi ikusi mugatzailerik daramaten edo 
ez, izen bereziek, berez, ez baitaramate artikulurik (oso kasu jakinetan ez bada 
bederen). Baina zer gertatuko litzateke hasierako lekune horretan izen arruntak 
ezarriz gero? Nola jokatzen dute izen arruntek? Arazoa argitu nahian adibide 
bat edo beste paratuko ditugu: 

 
(137) Okela lapikokoa 
(138) Jaun etxekoa 
(139) Euli handi pozonizkoak 
(140) Ahatetxo nerea 
(141) Kuttun nerea 
(142) Txoro zurekikoa 

                                                 
135 Gaur egungo euskaran bederen bai. Ez dirudi diakronikoki horrela izan denik (cf. Milia 
Lastur-co (Mitxelena 1964: 75)). 
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Astarloak eta Campionek emaniko -(z)ko atzizkia daramaten izenlagunen 

adibideez gainera, -en atzizkia daramatenak aurkezten ditugu. Denbora guztian 
atzetik segika dabilkion andereñoak haurrari ahatetxo nerea esaten dionean, 
edo amak haurra kuttun nereari zer pasatu zaio? esanez kontsolatzen duenean, 
edo azio bat egin ondoren aitak haurrari txoro zurekikoa esanez errixta ematen 
dionean, tankera honetako esaldiak bota daitezke. 

 
Ikus daitekeen moduan, sintagma hauetan izenek, edo izenkiek hobeki 

esateko, ez daramate artikulurik, eta determinazioa sintagmaren bukaeran 
baizik ez dago kokatua. Bestalde, ondarkia sintagma osoari paratzen zaio (cf. 
'ahatetxo nereari zer pasatu zaio?', 'euli handi pozonizkoak', e.a.) eta ez 
barnean dauden elementu guztiei. Hortaz, mugimendu hau gertatu dela esan 
daiteke: 

 
   ordena arrunta   ordena aldatua 
 
- [etxeko jaun]-a  >  [jaun etxeko]-a 
- [pozonizko euli handi]-ak >  [euli handi pozonizko]-ak 
- [nere ahatetxo]-a  >  [ahatetxo nere]-a 
- [nere kuttun]-a  >  [kuttun nere]-a 
- [zurekiko txoro]-a  >  [txoro zurekiko]-a 
 
Badirudi errazago alda daitezkeela lekuz -zko atzizkia daramaten  

izenlagunak (cf. zezen suzkoa, perpaus denborazkoez136, euskaldun iturri 
jatorrizkoetan137, e.a.). Hala ere, bizi-bizirik daude pertsona izenekin erabiltzen 
diren -en genitiboak, gehiago esanen dugu, usuago erabiltzen dira Goizuetan 
Axun Mañolirena eta Koro Makatxarena ordenak Mañoliren Axun edo 
Makatxaren Koro baino. 

 
Behin baino gehiagotan aipatu izan den hitz berezi bat ekarri nahi genuke 

hona: jaungoikoa. Gavelek (1929:93) dioen bezala: "…l' élément goiko est en 
réalité un génitif attributif; il est néanmoins postposé au nom jaun «seigneur», et 
reçoit les désinences du singulier (…)." Azken finean, beraz, genitiboa 
eskuinetara duen hitz lexikalizatua baizik ez da. Eta gure ustez ere, goiko 
adibideetan bezala, ordena aldatua duen izena da, ezaugarri berak baititu. 

 
Zenbaitetan beharrezkoa egiten da izenlaguna izenaren ondotik botatzea, 

bestela nola emanen genuke helburu izena errepikatu gabe ondoko esaldi hau 
ematea: 

 
(143) arlo honek helburu kontzeptualak eta prozedurazkoak ditu 

 
Bestalde, euskal ordinalak osatzeko -garren atzizkia, normalean, 

ardatzaren ezkerretara agertu ohi da, baina tituluak, erregeen izenak, e.a. 
izendatzeko, esaterako, tokiz aldatzen dira, ondarkia bukaeran bakarrean 

                                                 
136 Esaldi osoa 'Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez' da (Gaminde 1990) 
137 Esaldi osoa: '… ene belaunaldiko euskaldun iturri jatorrizkoetan edan dutenentzat bederen 
inolako problemarik gabea alde horretatik' (Irigoien 1992:47). 
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paratzen delarik (cf. Carlos V.a, e.a.). Literatur mailako testuetan ere antzeko 
zerbait gertatzen da (cf. anaia bigarrenak esan zuen…). 

 
Ordena aldaketa hau izenlagunekin ez ezik izenondoekin ere suerta 

daiteke. Izenondoak berez ardatzaren gibeletik badihoaz ere, zenbaitetan, 
azaldu dugun mugimendu hau burutzen dute (cf. gaixo pekataria, gorri kolorea, 
gazte jendea, e.a.). Ildo beretik jarrraituz, gure iritziz sinpleago litzateke -dun eta 
-(t)ar atzizkiak daramatzaten izenondoak ere era honetara azal daitezkeela 
esanen bagenu. Goian bezala irudikatuz: 

 
   ordena arrunta   ordena aldatua 
 
- [kolore gorri]-a  >  [gorri kolore]-a 
- [jende gazte]-a >   [gazte jende]-ak 
- [mutil dirudun]-a >  [dirudun mutil]-a 
- [diputatu frantziar]-a  > [frantziar diputatu]-a 
 
Baina, jakina, arestian aipatutako adibideetatik (cf. ahatetxo nerea, txoro 

zurekikoa, e.a.) beste segidako hauetara pauso tiki bat besterik ez dago: 
 

(144) Ahatetxoa nerea 
(145) Txoroa zurekikoa 

 
Suertatu den aldaketa bakarra da izenak artikulua hartu duela. Baina 

oraingo hauetan, aldiz, ordena aldaketaz ez, baizik eta izen sintagma 
bananduaz hitz egin beharko dugu, izenlagunak baitira, nolabait esan, jatorrizko 
lekutik mugitu direnak, nere ahatetxoa eta zurekiko txoroa sintagmetatik atera 
direnak, alegia. Azken finean, ahatetxo nereari eta ahatetxoari nereari 
sintagmen arteko desberdintasuna banandua izatean edo barneko ordena 
aldatua izatean datza. 
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 7.- DEKLINABIDE KASUAK 
 
 
7.1.- 'Atzizkiak' edo 'deklinabide kasuak'     

 eztabaidaren inguruan 
 
Euskaraz perpausen barneko elementu desberdinen artean erlazioak 

atzizkien bidez edo deklinabide kasuen bidez gauzatzen diren jakitea, uste 
baino arazo korapilatsuago bihur daiteke. Gai hau dela eta, historian zehar gure 
gramatikarien ikuspuntua ez da nahi bezain bateratua izan, alde batekoen zein 
bestekoen iritziak aurki baitaitezke. Gu bi iritzi kontrajarri hauek aurkezten 
dituzten autore nagusienak aipatzen eta beren postura defendatzeko ematen 
dituzten argudioak laburbiltzen saiatu gara. 

 
Bestalde, horrekin batera loturik dagoen kasu edota atzizki kopurua 

zenbatekoa den azaltzea ere ezin alde batera utzi. Gai honen harian esan 
daiteke ia gramatikari adina sailkapen desberdin badagoela kasu kopuruari 
dagokionez; interesgarria iruditu zaigu, horregatik, historikoki suertatu diren 
gorabeherak azaletik bederen aipatzea. Eta azkenik, gure hizkuntzan hain 
garrantzitsua izan den -eta den- mugagabe/mugatu bereizketaren inguruan 
gramatikariek izan duten jarrera eta jokaera aztertuko ditugu. 

 
Deklinabideaz den bezainbatean, garbien mintzatzen zaigun 

aurrenetariko gramatikaria Larramendi (1979) dugu. Honen iritzian euskaraz 
deklinabidea badago, izan ere lehenbiziko kapituluaren izenburuari 'De los 
articulos del nombre, y de su declinacion' deitzen baitio; laugarrenari 
'Declinacion del nombre acompañado', 5.ari 'De los nombres propios, y de su 
declinacion' eta 2. kapituluari 'De los pronombres, y de sus declinaciones'. 
Dena dela, honela dio bere gramatikaren hasiera-hasieran: 

 
"La Euscára, Escuára, Eusquéra, ò Bascuenze no tiene multiplicidad, ni 

confusion de declinaciones: por que aunque los nombres tengan muchas, y diversas 
terminaciones, mas en la variedad, y diferencia de casos no se atiende à los nombres, 
sino à los articulos (…); pero el Bascuenze tiene el nombre invariable, y solo el articulo 
haze la diferencia del singular, y plural, v.g. guizon-á guizón-ac." (1979:1-2) 
 
Berez, orduan, argi ikusi zuen puntu hau: artikulua da deklinatzen dena 

eta ez izena bera; horrela jokatzen da, esaterako, izen + izenondo segida duen 
multzoan (cf. gizon handia). Baina izen propioek, artikulurik ez daramatenez, 
kasu desberdinak hartzen dituzte, hots, deklinatu egiten dira, bai eta berak 
'izenordainak' (pertsona izenordainak, izenlagunak, erakusleak,…) deitzen 
dituen guztiak ere (1979:18-42). 

 
Hizkuntza klasikoak eredutako hartuz sei kasu bereizten ditu: 

nominatiboa (á, ác), genitiboa (arén, aréna), datiboa (arí, arentzat), akusatiboa 
(á), bokatiboa (ó, á) eta ablatiboa (aréquin; agátic; agábe; an, eán, agán), eta 
kasu bakoitzaren singularreko formarekin batera pluralekoa ere ematen du 
(1979:3-4). Ikus daitekeenez, hizkuntza klasikoetan erabiltzen zen ereduaren 
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alderako morrontza dela medio, kasu gehienetan atzizki bat baino gehiago 
agertzen da, erlazio guztiak aditzera emanen badira. Jakina, ezaguna den 
bezala, ez ditu mugagabea eta mugatua bereizten. 

 
Euskalkien arteko desberdintasunez ere ohartu zen, zeren hauen 

arabera artikuluok alda daitezkeela baitio (1979:11): jaun-aréntzat/jaun-
aréndaco, jaun-aréquin/jaun-agáz/jaun-arequi,… 

 
XIX. mendearen hasieran txoil ikuspuntu desberdina duen Astarloarekin 

(1883) egiten dugu topo. Gramatikari apologista honen iritzian euskarak ez du 
ez deklinabiderik, ez kasurik, eta perpausen aipatu erlazio horiek artikuluen 
bidez gauzatzen dira gure hizkuntzan: 

 
"… nos contentaremos con decir que el bascuence no tiene géneros en sus 

nombres, epítetos y pronombres: que sus números son singular y plural, y que no tiene 
casos, sino artículos (…)." (1883:674) 
 
Eta aitzinxeago: 
 

"Del todo resulta que la lengua bascongada no tiene declinación en los 
nombres, y que por eso aventaja á la griega, latina, goda, alemana y demás idiomas 
declinantes (…)." (1883:678) 
 
�Berak artikulu deitzen dituenak (azken finean, gure deklinabide 

atzizkiak dirateke) bi multzotan banatzen ditu; alde batetik, lehen mailako 
erlazioak adierazten dituztenak genituzke (gaurko terminologian: absolutiboa, 
ergatiboa, datiboa eta genitiboa), eta beste aldetik, bigarren mailako erlazioak 
bideratzen dituztenak leudeke (destinatiboa, bizkaierazko -gaz soziatiboa, 
motibatiboa eta 'gabe' posposizioa). Astarloak absolutibotako jotzen du -a 
artikuarekin dagoen izena eta -ik duen indefinitua, azken honetaz zehaztasun 
gehiagorik ematen ez duen arren (1883:677)138. 

 
Oihenartek bezala, deklinabide mugatua eta mugagabea argi bereizten 

ditu. Adibideak ematen dituenean izen arrunten, berezien eta zenbatzaileen 
saileko paradigmak eskaintzen ditu, ondoren izen arrunten mugagabeko 
paradigma gaineratzen duela, honi buruzko xehetasunak emanez: 

 
"De aquí se ve que para que los nombres apelativos [arruntak. alegia] pasen á 

ser indefinidos, han de recibir el artículo [hots, deklinabide atzizkia] del mismo modo 
que los nombres propios y numerales, con la diferencia de que en ellos hay un artículo 
paciente [hau da, absolutiboko -a artikulua]." (1883:677) 
 
Leku denborazko kasuak zertxobait aurrerago (681-683 orr.)  toki 

adberbioei eskainitako atalean sartzen ditu, adiera aintzat hartu gabe: dónde 
(nun…), de dónde (nundic…), a dónde (nora…), hacia dónde (noranza…) eta 
hasta dónde (noraguiño…). 

 
Beste gramatika, interesgarria arrunt, Darrigolena (1827) dugu. 

Gramatikari honentzat bi numero besterik ez izatea abantailatzat har daiteke 
kontutan edukitzen bada euskaraz numero marka azken osagaiari -sintagmari- 
                                                 
138 Astarloaren gramatikaz, garaiko ideia linguistikoez, e.a. ikus Alberdi (1989). 
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atxikitzen zaiola. Numeroaz mintzatzean Darrigolek gure hizkuntzan garrantzi 
handikoa den mugagabearen gaia ukitzen du. Eta izugarri harritzen da 
gramatikariek ordu arte honetaz ez ohartu edo aintzat hartu ez izanaz (ez 
zituen, nonbait, Astarloaren lanak miatu), honela mintzatzen baita: 

 
"Le basque reconnaît deux nombres seulement, le singulier et le pluriel; mais, 

avant tout, les noms de cette langue présent un sens indéfini quant au nombre. Ce sens 
étant le premier que présentent les noms basques, sous leur forme la plus simple, il est 
étonnant que nos grammairiens ne l' aient pas saisi; et il serait plus étonnant encore 
que, l' ayant saisi, ils n' en eussent tenu compte: car cette façon de parler, qui nous est 
propre, est vraiment digne d' attention et pleine d' utilité, comme on va le voir." 
(1827:44) 
 
Beste puntu batean hizkuntzarentzat preposizioak edo kasuak diren 

onuragarriagoak aztertzen du (1827:56-62). Oso zorrotz eta argi ibili zen euskal 
deklinabidearen izatea finkatzerakoan: 

 
"Cependant une seule déclinaison basque, très facile et point prolixe, 

représente tout ce qu' il y a de prépositions et de déclinaisons embarrassables dans les 
autres idiomes. Elle seule s' approprie et règle tous les noms, tous les pronoms, tous 
les adjectifs, tous les participes, tout ce qu' on appelle ailleurs infinitifs des verbes." 
(1827:62) 
  
Beraz, hizkuntza klasikoetan ez bezala, euskarak deklinabide bakarra du, 

horregatik erlazio bat adierazteko kasu marka ber-bera itsasten zaio izen 
mugagabeari nahiz mugatuari. Hona hitzez hitz: 

 
"Quant au basque, plus conséquent dans sa marche, il exprimes constamment 

le même rapport par la même chute; et de là vient qu' il lui suffit d' une seule 
déclinaison. 

De là il arrive encore que les cas de ses pluriels sont les mêmes que ceux qui 
leur correspondent au singulier ou à l' indéfini. (…); car nous disons giçoni (à homme), 
giçonari (à l' homme), et giçonei (aux hommes): mais l' extrême terminaison, si l' on 
peut s' exprimer ainsi, est la même en tous les endroits, parce qu' elle est toujours l' 
expression du même rapport à." (1827:64-65) 

 
Deklinabidearen nolakotasuna zehaztu ondoren, gelditzen den hurrengo 

arazo korapilatsua kasu kopurua mugatzea da. Garai hartan arrakasta izugarria 
izen zuen M. Beauzée-ren ideiak bere eginez, latinaren eta grekeraren 
morrontzatik askatu eta zinetako kasu kopurua zehaztu behar dela 
azpimarratzen du. Hala ere, deklinabideko atzizki-multzoa proposatzerakoan 
zuhurtzia handiarekin jokatzen du, bere hitzetan nabari denez: 

 
"Il serait temps sans doute de déterminer le nombres des cas ou des 

terminaisons qu' il faut admettre dans le basque, et de donner à chaque cas le nom qu' 
il doit porter." (1827:66) 

"Loin de nous persuader que le nouveau paradigme de déclinaison que va être 
proposé soit parfait dans l' exécution, nous le croyons très susceptible de 
perfectionnement, (…): mais, …, nous pensons que ce tableau est plus exact que tout 
ce qu' on a fait jusqu' ici dans le même genre." (1827:68) 
 
Hasiera batean, izenondoetan mugagabearen, singularraren eta 

pluralaren paradigmak ematen dituenean izenik ematen ez dien hamabost kasu 
gehi hiru forma bereizten ditu (68-69 orr.). Atzizkiak aztertu eta iruzkindu 
ondoren, izenen sailera iristean lehendik aipaturiko formak hamarrera murritz 
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daitezkeela iruditzen zaio: "…; et, toutes choses pesées, nous croyons pouvoir 
réduire la déclinaison basque à un tableau de dix cas." (75 or.) 

 
Horrela, numeroaren arabera bereizi dituen hiru paradigmetan 

(singularrean, pluralean eta mugagabean) hamar kasu aipatzen ditu: 
absolutiboa, ergatiboa, instrumentala, inesiboa, datiboa, bi genitiboak (nahiz 
oso gustokoa ez duen izen hau), soziatiboa, ablatiboa eta adlatiboa. Gainera 
izen bizidunen eta bizigabeen deklinabideak bereizten ditu, bai eta izen 
arruntenak eta berezienak ere. Azken hauek, bere ustez, zentzu aski zehaztua 
dutenez gero ez dute artikuluaren laguntzarik eskatzen. 

 
Gèze (1873) gramatikaria deklinabidea eta kasuak zer diren 

definitzerakoan oso zehatz agertzen zaigu: 
 

"En basque, un grand nombre de ces rapports [hitzen artekoa alegia] sont 
marqués par des inflexions différentes de la terminaison. Ces variations dans la 
terminaison sont nommées cas. L' ensemble des cas constitue la déclinaison. 

La partie du mot qui ne subit pas de modification s' appelle radical. 
La partie du mot variant suivant les différents cas s' appelle terminaison." 

(1873:7) 
 
Deklinabidean, izen mugatuak (singularrean eta pluralean) eta 

mugagabeak bereizteaz gain, hamalau kasu proposatzen ditu (1873:7 eta 
hurr.), nahiz eta latinaren eredua jarraitzen duen: nominatiboa ('soila', 
'zalantzazkoa' eta 'aktiboa', hau da, gure absolutibo, partitiboa eta ergatiboa), 
bokatiboa (absolutiboa dei-esaldietan), bi genitibo (jabego eta leku genitiboa), 
lau datibo (datiboa, inesiboa eta adlatiboa [honen barnean -ra eta -rat bereiziz]), 
bi akusatibo ('soila' eta 'zalantzazkoa', hots, gure absolutiboa eta partitiboa, 
osagarri zuzenaren funtzioa betetzen dutenean) eta bi ablatibo (instrumentala 
eta ablatiboa). 

 
Horietaz gainera, kasuren bati atxikitzen zaizkion posposizioak (berak 

prépositions dio) ditugu: genitiboari itsasten zaizkion -ki, -kin, -kila; genitiboari 
edo erroari atxikitzen zaizkion -tzat, -taco (cf. gizounarentzat, senhartzat, 
nescatotaco), datibo direktiboari -adlatiboari- gaineratzen zaizkion -no, -drano 
(cf. hirialano, hirialadrano) eta erroari, adlatiboari, nahiz inesiboari eransten 
zaion -co (cf. goizeco othoitzia, etchenco arropa, Bayounaraco bidia). 

 
Van Eysek (1883) bere gramatikaren hasieran euskara hizkuntza 

eranskaria dela dio, eta honen ondorioz arau fonetikoak eten gabe ari direla 
lanean, soinuak -letrak, egilearen hitzetan- elkarri egokitzeko. 

 
Astarloaren pausuei jarraikiz, euskaraz deklinabiderik ez dagoela uste 

du, eta izenari eransten zaizkion elementuak ez dira kasuak, atzizkiak baizik: 
 

"There is no declension in Basque; the modifications expressed in other 
languages by cases or by prepositions, ar rendered in Basque by suffixes, wich are 
always agglutinated to the noun (…)" (1883:9) 
 
Hurrengo orrialdean beste batzuek deklinabidearen barrukotzat jotzen 

dituzten atzizkien artean hauek zerrendatzen ditu: k egile-marka, k plural-
marka, n 'in', i 'to', z 'by', ik 'some', ko, go 'of', kotzat 'for', tzako 'for', kin 'with', 



— 166 — 

kiko 'for', kaz, gaz 'with', no 'until', dik, tik 'of', baithan 'in', pean 'under', gan 'in', 
gana 'to, at', gandik 'from', gatik 'for', ra 'towards', rako 'towards', raño 'until', 
ronz 'towards' eta ka 'on'. 

 
Atzizki horiekin hiru multzo egiten ditu, izen mugatuari eta mugagabeari 

(biei, alegia), mugagabeari bakarrik, edo mugatuari bakarrik atxikitzen zaizkien 
kontuan edukiz. Horrela, berak (1883:11 eta hurr.) mugagabetzat hartzen ditu 
agerian artikulurik erakusten ez duten 'hitz atzizkidunak', eta adibidez etxera 
mugagabe dela uste du (bai eta echeronz, echeco, echetik ere). 

 
Sarasolak (1989) deklinabidearen arlo honetan Van Eysek burututako 

ekarpenak goraipatu ondoren, gu ukitzen ari garen gai honekin sartzen da bete-
betean, euskalari holandarrak bezala atzizki sistema defendatuz: 

 
"Azken buruan, deklinabide ala atzizki-sistema, terminologi hutsezko arazo irudi 

lekioke norbaiti. Baina ez da hala. Atzizki-sistemaren ikuspuntua hartuz deskribapena 
askoz ekonomikoagoa da -hots, askoz zientifikoagoa-, eta bide horretatik surdéclination 
delakoa, erlatibozko perpausak deklinatu egiten direla eta antzeko bitxikeriak saihesten 
ahal dira. Are gehiago, izen sintagmaren arloan, euskararen eta latin-hizkuntzen artean, 
are xehetasunetan, dagoen ezin ukatuzko kidetasuna -osagaien ordena, adjetiboarena 
izan ezik, erabat alderantzizkoa gorabehera- eredutzat erabiliz, deskribapena erabat 
errazten da, eta hainbatek hain maitea duten baina euskal estudioei hainbat kalte egin 
dien euskararen berezitasuna hausten." (1989:93) 
 
Baina lehengo mendeko gramatikarien matazari atzera haria eutsiz A. 

Campión (1977) dugu, Astarloarekin eta Van Eysekin batera, atzizki sistemaren 
defendatzaile sutsua. Hasteko, eta beste zenbait autorek aipatu duen moduan, 
dudarik ez dago euskara hizkuntza pospositiboa dela: 

 
"Si puesta la vista en la construcción de las frases hubiéramos de calificar á la 

lengua euskara, diríamos que es una lengua eminentemente pospositiva. El P. 
Cardaberáz ya había llamado la atención acerca de este rasgo, cuando dijo:… ONEK 
ERA POSPOSITIVO ETA ARK [gaztelaniak] PREPOSITIVOAN…" (1977:45) 
 
Hizkuntza pospositiboa denez hitzen arteko harremanak atzizkien bidez 

gauzatzen dira, eta ez dugu, hortaz, deklinabidearen beharrik: 
  

"…; las relaciones gramaticales se expresan, no por medio de declinaciones 
varias é irregulares, como en otros idiomas, sino por medio de sufijos que se unen á los 
nombres, á los pronombres y á los verbos, sin otras modificaciones que las exigidas por 
las leyes fonéticas." (47 or.) 

"La expresión de las relaciones de acción, pasividad, posición, dirección, 
movimiento, materia, procedencia, posesión, etc., que modifican ó particularizan el 
sentido más abstracto de las palabras puras, encomendada en otras lenguas á los 
«casos de la declinación» y á las «preposiciones», se verifica en euskara por medio de 
sufijos. Extrictamente hablando, el bascuence carece de declinación." (177 or.) 
 
Bere ikuspuntua argi utzi ondoren -gainera 'zalantzan jarri ezina da'-, 

aitzineko gramatikariek deklinabideaz hitz egitea ez dela harritzekoa dio. Alde 
batetik, Astarloaren hitzak bere eginez, horren arrazoia hizkuntza klasikoen 
mendekotasunean bilatu behar da. Morrontza horretan erori ziren Larramendi 
ez ezik Europako beste hizkuntzetako hainbat gramatikari ere beren 
hizkuntzaren gramatika burutzerakoan, zeren nahiz eta hizkuntza hauek 
deklinabiderik ez izan, latinaren eta grekeraren usarioari segituz, deklinabidea 
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bazela esaten jarraitu zuten. Ez da harritzekoa, beraz, euskararekin ere 
antzeko zerbait gertatu izana. Beste aldetik, idazlearen eta irakurlearen 
erosotasunari begiratu behar zitzaion, guztiz errotutako ohitura baitzen ikuspegi 
horretatik hizkuntza aztertzea eta azaltzea; baina hau, hizkuntza aurkezteko 
prozedura gramatikal bat besterik ez zen, eta gramatiketan horrela aurkeztu 
arren, zinetan deklinabidea baden edo ez den arazo honetaz oso ongi ohartu 
zen zenbait autore. 

 
Baina deklinabidea badela esateak abantaila praktiko anitz baldin baditu 

ere, alderdi teorikoari erreparatuz beste zerbait esan daiteke. Deklinabidea 
ontzat hartuz gero hainbat kasu-atzizki ("modificación" darabil berak) kanpo 
geldituko lirateke, edo "modifikazio" guztiak deklinabidearen barruan sartzeko 
kasu-kopurua handituko balitz, inongo hizkuntzatan azaltzen ez diren izen eta 
erlazioak onartu beharko genituzke. Gainera, deklinabidea ez dagokio ongi 
euskararen izaerari, eta beraz, alde batera utz daiteke. Hona nola azaltzen 
duen espreski: 

 
"Junto a las indudables ventajas prácticas de explicar las modificaciones del 

sentido de las palabras por medio de la declinación, existe un grave inconveniente de 
dejar fuera del paradigma adoptado una porción de modificaciones que no caben 
dentro de la enumeración clásica, ó el de aumentar considerablemente el número de 
los casos, inventando nuevos nombres para ellos é incluyendo relaciones que en 
ninguna otra lengua figuran dentro de la declinación. Esto si se mira por el punto de 
vista práctico; que en cuanto al teóirco (sic), la declinación no se ajusta á la naturaleza 
del euskara, y por lo tanto, puede suprimirse sin peligro en una exposición gramatical 
fundada en principios científicos." (178-179 orr.). 
 
Beste autoreen deklinabide ereduak aurkeztu ondoren, berak honako 

atzizki hauek bereizten ditu, banan bana iruzkinduz eta bakoitzaren inguruan 
franko zabalki mintzatzen delarik (192-240 orr.): absolutiboa139, ergatiboa, 
datiboa, genitiboa, soziatiboa, destinatiboa (honen barnean destinatiboa eta 
prolatiboa sartuz), inesiboa, bizidunekiko inesiboa (eta baita-ren bidez 
sortutakoak), adlatiboa, bizidunekiko adlatiboa (baita-ren bidezkoak barnean 
daudela), muga adlatiboa, hurbiltze adlatiboa, motibatiboa, ablatiboa, 
partititiboa ('galdetzaile ukatzailea', bere hitzetan), gabetzailea (gabe-ren 
bitartez eraikitakoak), instrumentala eta gramatikari iruindarrak materiazkoa 
deitzen duena (-zko-ren bidez eratzen direnak). 

 
Jakina, aurreko gramatikarien lanak ongi ezagutzen zituenez,  euskaraz 

garrantzitsua den 'deklinabide' mugagabea nabarmendu eta erreibindikatzen 
du. 

 
Aipatutako azken autore hauen ildo beretik jarraitzen du Huici (1899) 

nafarrak: 
 

"Si bien los bascófilos discrepan sobre si ha habido ó no declinación, sin 
embargo, esta lengua posee (tal vez con más riqueza que todas) las diferentes 
posiciones, decadencias y relaciones del nombre, expresadas perfectísimamente por 
medio de posposiciones ó terminaciones, llamadas por otros sufijos." (1899:3) 
 

                                                 
139 Guk egungo terminologiara irauli ditugu. 



— 168 — 

Aurrerago (1899:72-73), gaztelaniazko preposizioen ordainak 
zerrendatzen ditu, aparteko zehaztasun berezirik eman gabe. 

 
Bestelako ikuspuntua erakusten du Schuchardt-ek (1947). Deklinabideari 

buruz honelaxe dio zehazki bere azalpen laburrean: 
 

…; aquí [deklinabidean, alegia] se respira tranquilo cuando se viene de los 
moldes antiguos (clásicos) al vasc. y se complace uno en la sencillez y concatenación, 
aunque pueda ser que, gracias al artículo aglutinado, queden algunas desagradables 
sorpresas en el fondo." (30 or.) 
 
Azkuek askoz ere modu sakonagoan jorratzen du puntu hau. (1891)ko 

lanean guri dagokigun gaia ukitzen badu ere, gu (1969)an agertzen denari 
atxikiko gatzaizkio. 

 
Berak, aipatu lan honetan, euskal atzizkiak sail hauetan multzokatzen 

ditu: 'erator hizkiak', 'mailakatzaileak', 'adberbio sortzaileak', 'determinatzaileak', 
'deklinabidekoak' eta 'loturazkoak'. 

 
Deklinabideko atzizkiak ikusterakoan, deklinabiderik baden edo ez den 

azaltzen du, gramatikarien artean izan diren bi jarrerak erakutsi bidenabar, hau 
da, deklinabiderik ez dela defendatzen duten Astarloa, Hovelacque, Van Eys 
eta Campión aipatzen ditu alde batetik, eta deklinabidea badela defendatzen 
duen Schuchardten iritzia azaltzen du bestetik. Berak deklinabidea badela uste 
du, baina hizkuntza klasikoena ez bezalakoa dela: 

 
"Indudablemente la declinación vasca no es igual a la de las lenguas clásicas. 

En la nuestra, el tema queda siempre intacto, y los sufijos que la constituyen quedan 
por lo mismo más en relieve que los de aquellas lenguas, sin que por esto dejen de 
merecer la denominación de desinencias. Su categoría gramatical es la misma, 
idénticas sus funciones"  (1969:283) 
 
Hizkuntza klasikoetako bokatiboa, akusatiboa eta nominatiboa, 

esaterako, euskaraz ez dira azaltzen; bere ustez nominatibo bakarra da, baina 
bata kasu pasiboa eta bestea kasu aktiboa. Zehaztapen hori egin ondoren, 
beste kasu hauek jotzen ditu deklinabide-atzizkitako: datiboa, jabego genitiboa, 
inesiboa, ablatiboa, adlatiboa, hurbiltze adlatiboa, muga adlatiboa, adlatiboaren 
gainean eraikitako destinatiboa (-ganako, -rako atzizkiak), soziatiboa, 
motibatiboa, instrumentala eta hamaseigarren bat, berak 'helburuzkoa' deitzen 
duena140 (-arren atzizkia, honelakoetan erabilia: Jaungoikoarren por Dios, geure 
ederrarren por consideración a nosotros,…). 

 
Erakusten dituen tauletan izaki bizidunen eta bizigabeen paradigmak 

paratzen ditu, izen arruntetan mugagabea, mugatu singularra eta mugatu 
pluralak (arrunta eta hurbilekoa) bereiziz, kontsonantez nahiz bokalez amaitzen 
diren hitzen jokaera azalduz, eta izen berezi, izenordain eta abarren 
deklinabidea emanez. 

 
Gavelek (1929) ere, gai honetan eta 'teoria pasibista' delakoan 

Schuchardti jarraikiz, ez du deklinabidea baden edo ez den dudarik egiten. 
                                                 
140 Ikus liburuan 350-351 orrialdeetan azaltzen dituen taulak. 
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Lanaren bigarren zatiko lehen orrialdean hamaika kasu nagusi ditugula dio, 
beste batzuk kasu nagusi hauen gainean eraikitzen direlarik: 

 
"On peut distinguer dans la déclinaison basque onze cas essentiels. A vrai dire 

on pourrait en compter un ou deux de plus, mais comme ces cas supplémentaires 
dérivent de quelques-uns des onze des essentiels par l' addition de certains sufixes 
toujours les mêmes, il est inutile de les faire figurer dans nos tableaux de la déclinaison 
(…)." 
 
Bere ustez, hamaika kasuak ondoko hauek dirateke: nominatiboa 

(absolutiboa), aktiboa (ergatiboa), instrumentala, datiboa, genitiboa, soziatiboa, 
leku genitiboa, inesiboa, adlatiboa, ablatiboa eta partitiboa. 

 
Kasuak banan bana aztertu ondoan taulak eskaintzen ditu izen 

arruntetan singularra, plurala eta mugagabea bereiziz. Gainera, mugagabea 
noiz erabiltzen den azaltzen du eta bederatzi puntutan laburbiltzen. 

 
Lafitte (1987) ez zaigu deklinabideaz zuzenean mintzo, baina bai kasuez 

eta hondarkiez: 
 

"On appelle cas les formes différentes que prennent les noms, adjectifs et 
pronoms suivant leur fonction dans la phrase. La termination qui correspond soit à l' 
article, soit à la préposition française, change seule: on l' appelle suffixe, ou plus 
précisément désinence; la partie invariable du mot est appellée thème, ou radical." 
(1987:54) 
 
Bereizten dituen kasuak hamabi dira: absolutiboa, ergatiboa, 

instrumentala, inesiboa, ablatiboa, adlatiboa, bi genitiboak, datiboa, soziatiboa, 
partitiboa eta prolatiboa. Bestalde, singularrarekin eta pluralarekin batera 
mugagabea ere azaltzen du. 

 
Tovarren (1957) iritzia deklinabidearen aldekoa bada ere, nahiago du 

posposizioez hitz egin: 
 

"The system of the "cases" in Basque manifests itself in actual "postpositives", 
which are applied in a manner quite independent on the nouns, and even in apparent 
disregard of other verbal categories which, as a matter of fact, sometimes prove to be of 
strongly nominal value. A feature particularily noticiable in the Basque declension is that 
it does not show a contradistinction between singular and plural, which seems essential 
to us." (1957:64) 
 
Bere ustez, deklinabidea jatorri desberdinetako elementuen metaketaren 

ondorio da: 
 

"…, the declension in Basque is the result of incorporation of a series of 
elements of a various and heterogeneous origin. The "cases" may be reduced to 
nominative, ergative, instrumental, dative, comitative [soziatiboa], locative of direction 
[adlatiboa], of separation [ablatiboa], and partitive". (1957:65) 
 
Euskarazko kasuak zeinetara murritz daitezkeen aipatu ondoren, 

aitzinago bi genitiboak aipatzen ditu eta, lehen emaniko zerrendakoez gain, 
beste hauek ere biltzen ditu: destinatiboa, inesiboa, muga adlatiboa eta 
hurbiltze adlatiboa (nahiz eta azken bi hauei izenik ez eman). 
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Atzizki desberdinak direla eta, Omaechevarriak (1962) erator atzizkiak 
eta deklinabide atzizkiak bereizi eta kasuei dagokienez arrunt sailkapen 
interesgarria proposatzen du: 

 
"Hay que distinguir la declinación de la derivación. La derivación y la 

composición sirven para formar nuevos vocablos, por medio de terminaciones que 
llamamos "sufijos derivativos", o por la fusión de dos o más vocablos, respectivamente. 
(…) 

La declinación sirve para designar las diversas funciones de un nombre, 
sustantivo, adjetivo o pronombre, en la frase, por medio de terminaciones, que 
llamaremos "desinencias declinativas", aunque este término no se emplee aquí en un 
sentido exactamente igual al de las lenguas clásicas. "Casos" se denominan las formas 
que adoptan los nombres provistos de sus respectivas desinencias declinativas. Según 
su relación con otros elementos de la frase, los casos pueden dividirse en "verbales", 
"adverbales" (no "adverbiales", para subdistinguirlos, con matiz semántico peculiar, de 
los "adverbios" y de las expresiones "adverbiales" propiamente dichas) y 
"adnominales". En euskera hay tres casos verbales, que necesariamente tienen su 
expresión en las formas verbales conjugadas: "pasivo", "activo" y "dativo". Los casos 
adnominales son dos: "posesivo" y "copulativo" [gure bi genitiboak]. Los demás son 
casos adverbales. (1962:29) 
 
Interesgarria dela diogu bai Goenagaren gramatikak eta bai 

Euskaltzaindiaren lanek, batez ere (1995)ekoak, terminologiaren gora-beherak 
eta aldaketaren bat edo beste bazter batera utziz, egituraren aldetik 
Omaechevarriaren sailkapena jarraitzen dutelako. 

 
Bere iritzian, badira bukaera batzuk deklinabide atzizkitzat har 

litezkeenak, hau da, perpausean betetzen duten funtzioari begiratuz kasuek 
hartzen dutenaren baliokideak diren aldetik halakotzat eman litezkeenak, baina 
berak atzizki hauek ez ditu deklinabidearen barnean sartzen beste deklinazio-
paradigma arrunten analogiatik urruntzen direlako, edo beste hitzetan esateko, 
gainerako deklinabide-atzizkiek jarraitzen dituzten arau fonetikoak betetzen ez 
dituztelako. Hori dela eta, prolatiboa, esaterako, kanpoan uzten du espreski. 

 
Goian aipatutako bost kasu horiezaz gain, 'adizlagunetan' beste hamaika 

proposatzen ditu. Hala ere, hain ikuspegi zorrotza eta zehatza erakusten duela 
ikusita, gu gehien harritu gaituena da partitiboa inondik ere ez aitatzea, nahiz 
eta hein handi batean bederen deklinabide atzizkien jokaera berdina duen arlo 
fonetikoari atxikiz. 

 
S. Garmendiak (1968) Euskera aldizkarian argitaratuko zuen 1964ko 

abuztuan Baionan burutu zen bilkuran onartutako proposamena. Deklinabide-
kasuak aurkeztu baino lehen egiten duen sarreran Omaechevarriari jarraitzen 
dio: 

 
"Ez dezagun nahas deklinazioa deribazioaz. Sufijo deribatiboen bidez hitz 

berriak eratzeko, formatzeko baliatzen gera deribazioaz. Izenek, sustantiboek, 
adjetiboek eta pronombreek, desinentzia deklinatiben bidez, frase barruan duten 
egitekoa, funtzioa alegia, adierazteko baliatzen gera deklinazioaz. 

Izen batek, pronombre batek desinenzia deklinatiben bidez hartzen duen 
formari, kaso deritzaiogu. 

Nahiz eta autore gehienek beren gramatiketan, numeroari gagozkiola, kaso 
gehiago eman, guk hamairu jarri ditugu." (1964:153) 
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Aipatzen dituen kasuak honakook dira: absolutiboa, ergatiboa, datiboa, 
jabego genitiboa, soziatiboa, destinatiboa, instrumentala, inesiboa, leku 
genitiboa, adlatiboa, ablatiboa, partitiboa eta prolatiboa. 

 
Kasuez gain, deklinabidean mugagabea eta mugatua bereizten ditu, 

kontsonantez nahiz bokalez amaitzen diren izen arrunten eta berezien (leku 
nahiz pertsona izenen) paradigmak azalduz. Gainera, deklinatzeko garaian 
nahasketarik ez sortzeko -a berezkoa duten hitzen zerrendatxo bat ere 
agertzen da. 

 
Villasanteren (1972)ko lanak S. Garmendiak aurkeztutako txostena hartu 

eta gaian sakontzea du helburu, deklinabide mugagabeari arreta berezia 
eskainiz. 

 
Lehenbiziko aztergaian aspaldixkotik heldu zaigun deklinabiderik bai edo 

ez delako auziaz diharduela, mendeetan zehar luzatu den eztabaida hori ia 
deitura kontua baizik ez dela aitortzen du: 

 
"…, pues se trata únicamente de maneras de apreciar y calificar una realidad 

que es indubitable. Dicho con otras palabras: nadie niega la realidad, sino el modo 
como hay que concebirla y designarla. Es casi una cuestión de nombres." (1972:8) 
 
Euskal deklinabidea multzo finko bat osatzen duen hainbat atzizkiren 

bidez eratzen da, nahiz eta zenbaitetan zalantzak sor daitezkeen atzizki bat 
deklinabide-atzizkien barnean sartu ez-sartu; eta badu, latinaren aldean, esate 
bateko, desberdintasunik: 

 
"Efectivamente, el vasco se sirve de la sufijación para múltiples menesteres: 

aplicando diversos sufijos a un vocablo, se originan nuevas palabras (Derivación); por 
medio de sufijos se realiza también en gran parte la función conjuntiva dentro de la 
frase (Afijos conjuntivos). Y para expresar la función u oficio que una palabra 
desempeña dentro de la frase, se sirve también de sufijos, a los que llamamos casos de 
declinación. (…) Puede haber dudas sobre si un sufijo es un caso de declinación o 
pertenece a otro campo de la Sufijación. De todos modos, parece claro que hay un 
compartimento que podemos llamar Declinación. Una declinación, eso sí, de tipo 
especial, semejante a la de las lenguas llamadas aglutinantes. Mientras el latín tiene 
varias y muy diferentes declinaciones, el vasco tiene prácticamente una sola y única 
declinación." (1972:8) 

"En resumidas cuentas: dentro de la Sufijación vasca la llamada declinación 
constituye un compartimento característico, una sección o función específica. Cuando 
los sufijos sirven para expresar la relación que unas palabras tienen con otras dentro de 
la frase, a dicha función llamamos declinación, y a tales casos llamamos casos 
declinativos. "(1972:9) 
 
Deklinabidea badela onartu ondoren, paradigma mugagabeari eskaintzen 

dio atalik zabalena (18-93 orr.), hamalau kasu bereizten dituela: absolutiboa, 
ergatiboa, datiboa, partitiboa, jabego genitiboa, destinatiboa, soziatiboa, 
instrumentala, inesiboa, leku genitiboa, ablatiboa, adlatiboa, hurbiltze adlatiboa 
eta muga adlatiboa. Jakina, pertsona eta leku izenen deklinabidearen 
paradigmaz gain, -a berezkoa duten hitzen zerrenda eta hauen deklinabidea 
azaltzen du, bai eta pertsona izenordain, erakusle, zenbatzaile, eta abarrenak 
ere. 
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Aurrekoan baino laburkiago (93-113 orr.) azaltzen dituen paradigma 
mugatuetan, aldiz, kasu bat gutxiago zerrendatzen du: partitiboa ez gainerako 
guztiak agertzen dira. Eta izen moten artean bizidunak eta bizigabeak, 
kontsonantez nahiz bokalez amaitutakoak ematen ditu eredutako. 

 
Txillardegik (1978) ez du zalantzan paratzen deklinabidea baden edo ez, 

definizio zehatzik ematen ez badu ere beti izen arrunten, berezien eta abarren 
deklinabideaz mintzo zaigu, tauletan mugagabea, singularra eta plurala 
agertzen dituelarik. 

 
Kasu kopuruari dagokionez, izen berezirik ematen ez dien arren, 

hamasei aurkezten ditu lau multzotan banaturik; alde batetik gramatika kasuak 
bereizten ditu (absolutiboa, ergatiboa eta datiboa), bestetik lekuzko kasuak 
(leku genitiboa, inesiboa, adlatiboa, muga adlatiboa, hurbiltze adlatiboa eta 
ablatiboa), beste multzo batean jabego genitiboa, destinatiboa, motibatiboa, 
soziatiboa eta instrumentala sartzen ditu, eta azkenik, mugagabearen sailean 
bakarrik sartzen dituen prolatiboa eta partitiboa ezartzen ditu (azken honek 
daraman zenbaki markarengatik badirudi absolutiboaren barnekotzat hartu 
behar dela, nahiz eta aparteko multzo honetan zerrendatzen duen). 

 
Rotaetxek (1978) euskalarien arteko tira-bira hauek aipatu eta zenbait 

autorek ematen duen deklinazioaren definizioa azaldu ondoren, hizkuntza 
malgukari eta eranskarien arteko bereizketa egiteari ematen dio garrantzia 
euskal 'deklinabidearen' eitea finkatzeko. Ondorioz, nahiago du deklinabideaz 
baino 'kasuzko sistemaz' hitz egin. Honako hauxe da bere ondorioa: 

 
"En Morfología el sistema casual vasco, como el latino, presenta formas 

ligadas; ahora bien, el modo de "ligazón" diferencia profundamente los dos sistemas 
casuales. En efecto, el euskara frente al latín, no sólo presenta una sola "declinación" 
con tres paradigmas, idea frecuentemente evocada; hay que destacar que, frente a la 
flexión del latín, nuestra lengua se comporta como lengua aglutinante con todas sus 
consecuencias, lo cual no sólo justifica la invariabilidad de la base -como también ha 
sido a menudo destacado- sino el hecho de que en la secuencia correspondiente a 
cada "caso", si se quiere, intervienen además del morfema desinencial otros elementos 
[mugatzailea eta pluralgilea], pudiendo segmentarse la forma resultante, operación ésta 
prácticamente inviable en lenguas flexivas, con alternancias vocálicas frecuentes en el 
tema." (1978:598) 
 
Arrunt bestelako azterketa burutzen du Goenagak (1980) bere 

gramatikan. Ez du deklinabideaz hitz egiten -deklinabidea hitza aipatzen duen 
aldiro kakotx artean ematen du-, erlazio hizkiez baizik: 

 
"Dena dela, deklinabideari buruz hitzegitea baino nahiago dugu erlazio hizkiei 

buruz hitzegitea. Erlazio hizki hauek sintagmei erasten zaizkie, eta zenbait aldaketa 
gertatzen dira, elkartze hori dela eta. Beraz, honetan datza gure oraingo azterketa. 
Hots: sintagma bakoitzak erlazio hizki desberdinak hartzen dituenean gertatzen diren 
aldaketak aztertzean." (1980:110) 
 
"Deklinabide atzizkiak" hiru sail nagusitan bereizten ditu: alde batetik, 

nor, nork eta nori sintagmak osatzen dituztenak (absolutiboa, ergatiboa eta 
datiboa), izenlagunak osatzen dituztenak (bi genitiboak) eta adizlagunak 
osatzen dituztenak (soziatiboa, destinatiboa, instrumentala, inesiboa, ablatiboa, 
adlatiboa, muga adlatiboa eta hurbiltze adlatiboa). Hauezaz gain, aparte, 
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prolatiboa eta partitiboa aipatzen ditu (azken hau nor sintagmaren baliokidea 
gehienetan). 

 
Atal honekin amaitzeko, ezinbestekoa zaigu Euskaltzaindiaren lanetan 

biltzen dena lerrootara ekartzea. Lehenbiziko gramatikan, (1985)ekoan, 
deklinabidea zer den, zenbat diren, nolako egitura duen, kasuak zer diren, e.a. 
argi azaltzen da (1985:315-319 eta 324-327). Hasteko, ez da zalantzarik egiten 
euskaraz deklinabidea dagoen edo atzizki-sistema dagoen aukeratzeko 
tenorean: 

 
"Izen sintagmek gramatika edo leku-denborazko funtzioak adierazten dituzte, 

horretarako halako kasu-marka batzuk edo, hartuz. Izenak, izenordeak eta adjetiboak 
(komunztaduragatik, hizkuntza batzutan) har dezakeen kasu-marken multzo hori 
deklinabidea deitzen dugu. Hau dela eta, deklinabidea da, hain zuzen ere, izenek, 
izenorde edo -izatekotan- adjetiboek hartzen duten kasu-marken paradigma." 
(1985:315) 
 
Zehaztasun gehiago eta argiagoak ematen dira deklinabide kopuruari 

dagokionez: 
 

"Deklinabideko paradigma osatzen duten kasuen kopurua aldatzen baldin bada 
hizkuntza batetik bestera, deklinabideko paradigmen kopurua ere aldakorra da. Horrela, 
esaterako, latinak bost paradigma ditu, bakoitza bere kasu-markekin. Nola bereizten 
dira hizkuntza bateko deklinabideak?: kontuan hartuz funtzio bera adierazteko zenbat 
kasu-marka agertzen diren. Horren arabera, funtzio berbera adierazi nahi denean, kasu-
marka bat baino gehiago ikusten badugu, paradigmak ere neurri berean aldatzen dira. 
(1985:316) 
 

"Esan dugu euskal deklinabidea bat bakarra dela. Zergatik diogu hori, kasu bat 
hartuz gero, forma diferenteak ager badakizkigu? Horrela, "gizoni", "gizonari" eta 
"gizonei" aurkituko ditugu datiboan, baina forma horien aldakiak ez dira sortzen kasu-
marka diferenteetatik, baizik eta hondarkiko beste elementuen (mugatzaile eta plurala) 
presentzia edo ezagatik. Beraz, bada, dugu (sic) deklinabide bat bakarra dugula 
euskaraz, betidanik mantendu den bezala." (1985:326-327) 
 
Deklinabidea zer den azaldu eta bakarra dela zehaztu ondoren, nolako 

egitura duen aztertzera pasatzen da. Gai honetan segidako zatiketa 
proposatzen da (Euskaltzaindia 1985:326): 

 
 DEKLINAGAIA  + HONDARKIA 
 
Hau da, hitzak bi zatitan bana daitezke, alde batetik hiztegiari dagokion 

zatia genuke (deklinagaia), eta bestetik, gainerako guztia hondarkiaren barnean 
bilduko litzateke. Aldi berean, hondarkia honako elementu hauek osatuko 
lukete: 

 
 MUGATZAILEA + PLURALA + KASU-MARKA 
 
Badirudi hondarkiko osagai hauetan denetan kasu-marka dela 

nahitanahiezkoa (zenbaitetan ø izan daitekeen arren), besteak aukerakoak 
direlarik. Sintagma mugagabea baldin bada ez zaizkigu ez mugatzailea ez 
plurala agertuko; singularra baldin bada, berriz, begi bistakoa denez, ez da 
pluraleko morfemaren beharrik izanen; eta plurala denean denak aurki 
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genitzake. Jakina, azaleko formari so eginez askotan zail eginen zaigu 
hondarkiko osagai guztiak gardenki identifikatzera, baina azterketa egoki batek 
sakonean elementu guztiak daudela onartzera bultzatzen gaitu. 

 
Kasu-kopuruari dagokionez bat heldu dira (1985)eko eta (1993)ko lanak, 

baina ez sailkapenari dagokionez. 
 
Lehenengoan hiru sail nagusitan sailkatzen dira kasu-atzizkiak: 

gramatika kasuak (absolutiboa, ergatiboa eta datiboa), leku-denborazko kasuak 
(inesiboa, leku genitiboa, adlatiboa, muga adlatiboa eta hurbiltze adlatiboa) eta 
'gainerako kasuak' sailean partitiboa aipatzen da absolutiboaren azpisaila dela 
azpimarratuz eta ondoko beste hauek ematen dituzte: jabego genitiboa, 
soziatiboa, instrumentala, motibatiboa eta destinatiboa. Aparteko sail batean 
aztertzen dira posposizioak eta prolatiboa. 

 
(1993)ko lanak bestelako egitura du, eta lehendik Omaechevarriak eta 

gero Goenagak proposatutako  sailkapenari jarraitzen zaio. Izen sintagmaren 
kasuen barrenean sartzen dira absolutiboa (eta partitiboa), ergatiboa eta 
datiboa; adjektibo sintagmaren barrenean sartzen dira bi genitiboak, 
izenlagunak osatzen dituztelarik; eta azkenik, adberbio sintagmaren barrenean, 
adizlagunak eratuz, ondoko kasu hauek denak: inesiboa, adlatiboa, hurbiltze 
adlatiboa, muga adlatiboa, ablatiboa, soziatiboa, instrumentala, motibatiboa, 
destinatiboa (xedezkoa, prolatiboa, banatzailea, inesiboaren gainean eraikia, 
adlatiboaren gainean eraikia) eta posposizioak. 

 
 
7.2.- Kasuak Goizuetako hizkeran 
 
Deklinabidearen eta kasu kopuruen gorabeherei gainbegiratu bat emanik, 

atal honetan xehetasun pixka bat gehixeagorekin aztertuko ditugu kasuak, 
haurrak nola bereganatzen dituen azaldu nahi baldin badugu, zeren bere eredu 
nagusia gurasoen eta ingurukoen hizkera baita batipat (nahiz eta bi urte t' 
erditik aurrera eskolan ikasten duten euskara batuaren eragina ere nabarituko 
zaien). Hortaz, bi haurrak gurasoekin, beste haurrekin eta inguruko harreman 
guztiak beren euskalkian egiten dutenez ezinbestekotzat jotzen dugu hizkera 
honen deskribapena egitea. 

 
Deklinabideko kasu bakoitzean, berezko kasu-markaz gain, hondarkiak, 

hitz motaren edo sintagma motaren arabera, hartzen duen itxuraz ere mintzatu 
behar dugu, euskalkiak dituen berezitasunak ikustearren. 

 
Hasteko, esan dezagun Goizuetako hizkeran ez direla bereizten 

mugagabea eta mugatua absolutiboan izan ezik, edo bestela esan, 
absolutiboan bakarrik bereizten dira mugagabea, mugatu singularra eta mugatu 
plurala (cf. gizon, gizona, gizonak), beste kasu guztietan, itxuraz bederik, hiru 
formak berdin-berdinak direlarik, izen bizigabeetan lekuzko kasuak141 
salbuespentako hartuz, noski. 
                                                 
141 'Lekuzko' kasuen barnean inesiboa, adlatiboa, norabide adlatiboa, muga adlatiboa, 
ablatiboa eta leku genitiboa sartzen ditugu. Terminologia hau erabiltzen dugu, ez arrazoi 
bereziengatik, aurkezpenaren erosotasunagatik baizik. 
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Beraz, orohar, mugagabea den edo mugatua den jakiteko testuinguruari 

begiratu behar zaio, formari bakarrari begiratuz ez baitago igertzerik bata edo 
bestea den. 
 
 Mugatu singularra edo plurala den ikusteko ere ezin diogu formari 
bakarrari so egin, ez baitira itxuraz bereizten. Baina bada, halere, bien arteko 
ñabardura bat. Sumatzen dugu izenaren azentu nagusia daraman bokalaren 
intentsitate berezian edo luzapenean egon daitekeela gakoa, baina hori zinetan 
baieztatzeko eta ñabardura horiek atzemateko burutu ditugun baino azterketa 
sakonagoak eta hobeak egin beharko genituzke (baina gure helburua hori ez 
denez, oraingoz, bego bere horretan). Nolabait bereiztez gerotan bertako 
hiztunari hitz isolatuak singularrean eta pluralean esanaraziz eta konparatuz 
egin daiteke, hizketa arruntean xehetasun honetaz ohartzea arrunt zaila baita, 
are eta gehiago hizketa azkarrean edo normala baino abiadura handiagoan 
egiten den hitz jarioan; horrelakoetan inguruak, kontestuak edo perpauseko 
beste elementuek emanen digute horren berri. 
 

Singularra eta plurala bereizteko, itxuraz berdinak izan arren, forma 
markatuaz eta ez markatuaz hitz egin behar dugu, hau da, arestian aipatu 
dugun bezala, hitzaren azentu nagusia duen bokala luzeagoa baldin bada edo 
intentsitate handiagorekin ebakitzen baldin bada forma markatua dela esanen 
dugu, eta bestela ez markatutzat joko dugu. Ergatiboarekin adibide bat 
paratzeko: 

 
 gizónàk [- markatua]: ergatibo singularra 
 gizó:nàk [+ markatua]: ergatibo plurala 
 
Baina eman dugun tasunaren arabera, gerri izenarekin beste honako hau 

gertatzen zaigu: 
 
 gerrí:k [+ markatua]: ergatibo singularra 
 gerrík  [- markatua]: ergatibo plurala 
 
Artikulua asimilazio prozesu baten ondorioz 'galdu' bada ere, 

singular/plural bereizketa bokal azentudunaren luzapenaren bitartez egiten da, 
aurreko hitzean bezala. Gizon hitzean forma markatua pluralekoa da, gerri 
izenean, ostera, forma markatua ez da pluralekoa, singularrekoa baizik. 
Badirudi, beraz, 'kontraesan' hori azaltzeko beharrezkoa dugula hitz mota 
diferenteez hitz egitea. 
 

Horretarako, aurkezten duten egitura eta azentuaren arabera, izenak bi 
multzo handitan banatuko ditugu: 
 
 1.- Multzo honetan bi izen mota sartuko genituzke: alde batetik, bukaera 
kontsonantedunak [-K#]142, hots, gizón,  arán, bildóts, sós, enbór,… erakoak; 
eta beste aldetik, azken bokala azentu-nagusigabekoak [-B#], hau da, azentu 

                                                 
142 K = kontsonantea; B = bokala. 



— 176 — 

nagusia azkeneko hitz-mugako bokalean ez daramatenak, hala  nola itsáso, 
arkúme, eskóla, belárri, e.a. 
 
 2.- Bigarren multzoan sartuko ditugu bukaera bokal azentu-nagusidunak 
[-B#], edo bestela esan, talde honetan ditugu bokalez bukatu eta azentu 
nagusia bukaerako bokal horrexetan daramatenak (cf.: itxé, babá, illé, errí, usó, 
burú,…). 
 
 Bi multzo horietako izenen jokaera desberdina dateke singularrean edo 
pluralean erabiltzen direnean, goian ikusi dugun bezala. Bata eta bestea 
bereizteko arestian aipatu ditugun forma markatuaz edo ez-markatuaz hitz egin 
beharrean gaude. 
 

Lehenbiziko taldean, kontsonantez amaitzen direnetan eta azken bokala 
azentu-nagusigabekoetan alegia, formarik markatuena pluralekoa da, edo beste 
modura adieraziz, pluraleko forman indar handiagorekin edo intentsitate 
gehiagorekin ematen da azentu nagusia duen silabako bokala; badirudi horrela, 
bataren nahiz bestearen eraginez, bokal hori luzatu egiten dela. Esaterako, 
soziatiboa adibidetako hartuz, honela eginen litzateke singularraren eta 
pluralaren arteko bereizketa kontsonantez eta bokal desberdinez bukatutako 
hitzetan: 
 
  singularra     plurala 
 
  gizónakìn      gizó:nakìn 
  alábakìn     alá:bakìn 
  sémekìn     sé:mekìn 
  gerézikìn     geré:zikìn 
  kukúsokìn143    kukú:sokìn 
  aingérukìn     aingé:rukìn 
 
 Bigarren multzoan, berriz, bokalez amaitzen diren hitzetan eta azentu 
nagusia azken bokal horrek daramanean, kontrakoa gertatzen da, markatuak [+ 
markatua] singularreko formak dira, pluralekoak ez markatuak [- markatua] 
gelditzen direlarik. Hona hemen adibideak kasu berarekin bokal desberdinen 
arabera: 
 
  singularra     plurala 
 
  babá:kìn     babákìn 
  itxé:kìn     itxékìn 
  errí:kìn     erríkìn 
  usó:kìn     usókìn 
  burú:kìn     burúkìn 
 

Singularra eta plurala bereizteko azentuaren intentsitateari edota 
luzapenari eta hitz motari (multzo batean zein bestean kokatzen den) begiratu 
badiogu, mugagabeari dagokionez esan behar dugu gehienetan testuinguruak 

                                                 
143 Kukuso: arkakuso. 
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berak esanen digula mugagabea den ala ez, itxurari begiratuz ez baitu inolako 
marka morfologiko desberdinik agertzen. Dena dela, kasuz kasu 
mintzatzerakoan xehetasun hauek -daudenean- zehazkiago emanen ditugu. 
Hortaz, inguruko zenbatzaileek edo galdetzaileek adieraziko digute mugagabea 
dela, edo bestela, aditzak berak ere askotan lagun diezaguke forma 
mugagabea edo mugatua den erabakitzen.  

 
 Azaldutakoaz gainera esan behar dugu zenbait ingurune jakinetan 
zalantza sor dakigukeela; batez ere zenbatzaileekin erabilitako formez ari gara. 
Hau da, nola bereizten da izenaren [± ezaguna] tasuna zenbakiak 
darabiltzagunean? Kasu hauetan nola jakin mugagabea edo plurala den. 
Badirudi [+ ezaguna] tasuna adierazteko arestian pluralerako eman ditugun 
formak erabiltzen direla, eta [- ezaguna] tasuna azaltzeko, berriz, singularrean 
aipatu ditugunak hobesten direla. Orduan: 
 
 - 1. multzoko izenei dagokienez: 
 
  - Bi gizónakìn [- ezaguna]; beraz, mugagabea. 
  - Bi gizó:nakìn [+ ezaguna]; beraz, mugatu plurala. 
 
 - 2. multzoko izenei dagokienez: 
 
  - Bi errí:kìn [- ezaguna]; beraz, mugagabea. 
  - Bi erríkìn [ + ezaguna]; beraz, mugatu plurala. 
   
 Hortaz, kasu hauetan singularra eta mugagabea hartu behar ditugu 
berdintzat, eta bereizletzat, berriz, plurala; honek emanen baitigu aniztasunaren 
ezaugarriaz gain, erreferenteak mintzakideentzat ezagunak direlako 
informazioaren berri. 
 
 Soziatiboa hartu badugu ere eredua paratzeko, antzeko jokabidea 
agertzen dute Goizuetako hizkeran ondoko kasu hauek: ergatiboak, datiboak, 
soziatiboak, jabego genitiboak eta destinatiboak. Izen bizidunekin beste ondoko 
kasu hauetan ez dira bereizten ez mugatu/mugagabea eta ez mugatu 
singularra/plurala: inesiboan, (muga) adlatiboan eta ablatiboan. 

 
 
7.2.1. Gramatika kasuak 
 
Goizuetako hizkeran, batuan bezalaxe, gramatika kasuen artean, 

Euskatzaindiari jarraikiz, hiru bereiziko ditugu: absolutiboa, ergatiboa eta 
datiboa. 

 
 
7.2.1.1.- Absolutiboa (ø) 
 
Formari begiratuz, absolutibo kasuak ez du ageriko markarik 
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(1) bost gizon (e)torri di[r]a144 
(2) bost gizon (e)kusi ttu[gu] 

 
Baina, jakina, izena ardatz duen sintagmak artikulua, plurala edo 

partitiboa har dezake: 
 

(3) gizona (e)torri da 
(4) gizonak (e)torri dia 
(5) ezta gizonik (e)torri. 

 
Gainera dezagun azken hauetan sintagmak hartzen dituen elementuak 

mugatzaileak baizik ez direla, kasu marka berez ø baita. 
 
Hizkera honetan kasu hauxe da mugagabea, mugatu singularra eta 

mugatu plurala morfologikoki bereizten den kasu bakarra (izen bizigabeen 
'lekuzkoak' alde batera utziz): gizon, gizona, gizonak; seme, semea, semek,… 

 
Ezagun den a + a = a arau fonetikoaren ondorioz, -a-z bukatzen diren 

hitzetan mugagabea eta mugatu singularra berdin gelditzen dira: alaba, ama,…; 
baina plurala ongi bereizten da: alabak, amak,… 

 
 Singularrean deklinagaiari artikulua itsasten zaionean zuzen-zuzenean, 
ez da inolako bokal armoniarik suertatzen, ez inolako kontsonaterdirik 
gaineratzen: gizona, alaba, semea, mendia, lepoa, burua, morroia,… Hona 
hemen adibide batzuk gehiago: 
 
 -a + a = -a: átta, áma, alába, bórda, elíza, tabérna,… 
 -e + a = -ea: sémea, káfea, esnéa, estéa, gaztéa, béstea,… 
 -i + a = -ia: mendía, eztía, argía, belárria, berría, a[u]rpé[g]ia,   
  burnía,… 
 -o + a = -oa: astóa, besóa, artóa, beróa, beláso[ro]a, lepóa,… 
 -u + a = -ua: burúa, zérua, órdua, músua, galdúa,… 
 -diptongoa + a = -ia/-ua: morróia, zeláia/zaláia, balkóia,   
 góia, gáua, kristáua,… 
 

Baina pluraleko formak osatzerakoan hitzen jokaera bitan banatzen da; 
alde batetik kontsonantez eta diptongoz bukatzen diren izenak daude, hauetan 
-ak bezala oso-osorik mantentzen delarik (cf. gizónak, enbórrak, trénak, 
morróiak, balkóiak,…); eta beste aldetik, bokalez amaitzen diren hitzen jokaera 
dugu, hauetan pluraleko -k morfema itsasten zaie izenei, edo zuzenago 
esateko, mugatzailea asimilatu egiten da, artikuluaren arrastorik gelditzen ez 
delarik (cf.: alábak, sémek, mendík, basók, burúk,…). Hara hemen, goian 
bezala, beste adibide batzuk: 
 
 -a + ak = -ak: alábak, bórdak, elízak,… 
 -e + ak = -ek: sémek, káfek, esnék, gazték,… 

                                                 
144 Parentesi artean dauden hotsak hizkera honetan ahoska daitezke edo ez (cf. (e)torri); 
kortxete artean ematen ditugun hotsak ez dira Goizuetako hizkeran ahoskatzen, baina argigarri 
modura ematen ditugu (cf. ttu[gu]); zenbaitetan, parentesien eta kakotx artean batuko 
baliokidea emanen dugu (cf. aieka ('aldea')). 
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 -i + ak = -ik: mendík, gerrík, belárrik, burník, argík,… 
 -o + ak = -ok: besók, lepók, kárrok, sótok ('ikuiluak'),… 
 -u + ak = -uk: zéruk, aingéruk, burúk, larrúk,… 
 -diptongoa + ak = -iak/-uak: zaláiak/zeláiak, morróiak,  
 balkóiak, gáuak, kristáuak… 
 -kontson. + ak = -ak: gizónak, trénak, zabálak,… 
 
 Artikuluaren jokaera bai singularrean eta bai pluralean, eskema modura, 
horrela irudika genezake: 
 
 
  a + a(k) e + a(k) i + a(k) o + a(k) u + a(k) dipt.+a(k)
SING. A EA IA OA UA IA/UA 
PLUR. AK EK IK OK UK IAK/UAK

 
 
Erabiltzen diren galdetzaileak ze(r) eta zein dira; ez dira norkiak 

galdetzaile gisa ezagutzen -zenbait egitura jakinetan ez bada-, zeinkiak baizik, 
nolabait esatekotan. 

 
Funtzio sintaktikoari dagokionez, absolutiboak bi funtzio nagusi betetzen 

ditu: aditz iragangaitzetako subjektua edo aditz iragankorretako objektua da: 
 

(6) Bianditz (e)torri da 
(7) Bianditz (e)kusi dut 

 
Horiezaz gainera, predikatu osagarria ere, salbuespenak salbuspen145, 

absolutiboan paratzen dugu loturazko deitzen diren aditzekin elkartzen denean: 
 

(8) itxe au politta da 
 
Pisua, neurria, prezioa, tokia, modua, denbora eta horrelakoak 

adierazteko erabiltzen ditugun itzuli adberbialetan absolutibo kasua darabilgu 
(cf. bi metro, sei kilo, lau e[g]un, e.a.). 

 
Bokatiboa ere kasu honetaz baliatuta adierazten da (cf. Egóitz, (e)tórri 

onára;…). Izen arruntekin gehienetan artikulua duela ematen bada ere, 
zenbaitetan gabe ere aurki dezakegu (cf. ez, motél, étzakèla146 orrélakoik 
[eg]ín;…) 

 
Kasu honi, aditzarekin komunztadura egiten duen aldetik (cf. andréa 

(e)tórri da, andrék (e)tórri di[r]a, andréa (e)kúsi dut, andrék (e)kúsi ttut), 
ergatiboari eta datiboari bezalaxe, gramatika kasua deitu izan zaio. 

 
Sarritan zenbait gramatikarik partitiboa kasu autonomotzat hartu izan 

duten arren, ikusi dugu -(r)ik mota bat behintzat nolabaiteko mugatzailetzat har 
daitekeela, eta beraz, absolutiboaren baliakidea dela eta banaketa bera duela, 
                                                 
145 Honelako egituretan 'merke saltzen di[r]a', 'galtzak ttiki([e]gi) tto', e.a. predikatu osagarria 
artikulurik gabe agertzen da. 
146 Hitz honen ebakera etzákelà modura ere egin daiteke. 
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neurri handi batean bederen. Beti deklinagaiari eransten zaio zuzenean, batuan 
arau fonetikoak errespetatuz, hau da, deklinagaia kontsonantez amaitzen 
denean -ik morfema hartzen du, eta bokalez amaitzen denean, aldiz, loturazko -
r- epentetikoa gaineratzen zaio. 

 
Goizuetako hizkeran ez da epentesi honen aztarnarik gelditzen, eta 

atzizkiaren forma -ik edo honen aldaeratzat jo ditzakegun -ika eta -ikan dira. 
Beraz, kontsonantez bukatzen diren hitzetan erroari itsasten zaio zuzenean (cf. 
gizónik(an), tontórrik(an),…). Bokalez bukatzen direnetan ere, -r- 
epentetikoaren galeraren ondorioz, itxuraz era berera mantentzen da (cf.: 
alábaik, bórdaik, sémeik, mendí:k, artóik, burúik,…). Hala ere, -a-z bukatzen 
diren izenetan, batzuetan, berezko bokal hori asimilatu egiten da bordik, 
alabik,… bihurtuz. Eta hitz mugako -i bukaera azentudunetan, ez hainbeste -i 
bokalerdiarekin bukatzen direnetan, mantso hitz eginez gero, badirudi -i hori 
pittikaren bat luzatu egiten dela ia ia bi 'i' egiteraino147: mendí:k(an), 
errí:k(an),… 

 
Bere izaera eta jokaera bereziak direnez gero, aditzarekiko 

komunztadura ere halaxekoa da, singularra bailitzan egin behar baitu: 
 

(9)  eztut /*ezttut pastel(a)ik erosi dendan 
 
Partitiboa honako testuingurune hauetan aurki dezakegu: 
 
1.- Ezezko perpausetan, batez ere izen sintagma masa moduan ulertzen 

dugunean: 
 

(10) eztut pastel(a)ik erosi 
 
2.- Galde perpausetan: 
 

(11) pastel(a)ik nai al tzute ('duzue')? 
 
Zati galderetan ere, galdera hauek erretorikoak direnean, badu lekurik 

partitiboak: 
 

(12) zeñek [eg]iñen do o(rre)lokoik emen? 
 
Horrelako esaldiak, Euskaltzaindiari jarraikiz (1993:190), ez dira zinetako 

galderak, ezezka ematen ditugun baieztapenak baizik, alegia, inork ez duela 
inoiz ere horrelakorik eginen adierazteko edo. 

 
3.- Baldintzazko perpausetan: 
 

(13) láuntzaik bear bázo, nik emáin dizút! 
 
4.- Konparazioak egiterakoan: 
 

(14) áurrik (ed)érrana 

                                                 
147 Inesibo singularrean antzeko bokal luzapenarekin topatzen gara: errí:n, mendí:n,… 
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5.- Hainbat zenbatzaile zehaztugabekoekin. Esaldi lexikalizatuak alde 

batera utziz (cf. eskerrik asko,…), inoiz honelakoak entzun baditugu ere: 
 

(15) indárrik aski bada emen 
 

Goizuetako hizkeran ez dira batere arruntak izena bananduta -ik 
mugatzailearekin emaniko sintagmak (16-17): 

 
(16) ??? gizonik asko 
(17) ??? lanik franko 

 
Aldiz, zenbatzailea banandu eta -ik atzizkia daramatzaten sintagmak 

nahiko arruntak direla esanen genuke: 
 

(18) ézta yénde askóik (e)tórri 
(19) éztu lán askóik íñ 

 
Azkeneko hiru hauetan, hots, baldintzazkoetan, konparazioetan eta 

zenbatzaile zehaztugabeetan aukeran dugu -ik atzizkia erabili edo ez (cf. 
láuntza bear bázo, mendí aundína, indár askí). 

 
6.- Balio enfatikoa eman nahi diogunean sintagmari, baiezko 

perpausetan ere aurki dezakegu partitiboa: 
 

(20) badá emén neská (ed)érrik 
 
7.- Erabilera hauezaz denetaz gain, bada beste bat atzenaldi honetan 

gramatiketatik baztertuxea dagoena, baina ahanztea merezi ez duena. Esan 
izan da -eta esaten da (Euskaltzaindia 1993:189)- entitateak erreferentzia 
bakarra eta zehatza duenean ezin dela partitiboa erabili, ondoko adibideen 
modukoak paratzen direlarik eredutako: 

 
(21) gaur ez da (gure) irakaslea etorri 

 
Baina entitatea bakarra eta oso zehatza den arren, De Rijk-ek (1972:159-

164) erakutsitako bidetik jarraituz, gure hizkeran oraindik ere erabiltzen da -ik 
mugatzailea ondoko perpausen antzekoetan: 

 
(22) guré Joxéik kúsi al tzuté iñón? 
(23) Ronáldoik éztu(t) nik ezáutzen 
(24) guré neskáik ez al da azáldu? 

 
Azkeneko esaldi honetan neska (alaba edo) bakarra izan arren -beraz, 

oso definitua eta zehatza-, esku tartean dugun mugatzailea har dezake, 
aurreneko bietan izen bereziek -eta beraz, zehatzak eta jakinak- har dezaketen 
bezalaxe. Orduan 'entitateak erreferentzia bakarra eta zehatza duenean 
partitiboa ezin daitekeela erabili' esatea, zenbaitetan egia bada ere, ez da egia 
osoa Goizuetako hizkeran behinik behin, paratu ditugun adibideek frogatzen 
dutenez. 
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Bestalde, -ik atzizkiak aditzondoak sor ditzake (cf. ixílik, zabálik, pózik, 
bakárrik,…). Posible da inoiz partizipioaren gainean eraikitzea: 

 
(25) itxik d[ag]o 

 
Aurreko esapidea noizbait entzun baldin badugu ere, badirudi antzeko 

aditzondoen analogiaz sortutakoa dela (cf. zabalik d[ag]o,…), ez baitugu beste 
partizioaren gainean eraikitakorik erabiltzen (26-28): 

 
(26) *irekik do 
(27) *zabalduik do 
(28) *iñik do 

 
Halaber, ezohikoak -arrotzak- dira hizkera honetan segidako aditzontzat 

har daitezkeen hauek: 
 

(29) mendirik mendi 
(30) mutil hura gazterik hil zen 

 
Horien ordez nahiago dira mendiz mendi eta gazte(a) zela edo ablatibo 

bera (cf. gaztetik) erabili. 
 
Azkenik, aditz perifrasietan agertzen den behar partikularen jokabidea 

ere nahiko berezia da. Izena den aldetik artikulua eta beste mugatzaileak har 
ditzake (31-34): 

 
(31) onén beárra dut 
(32) beárrak beárrak dia 
(33) éztut onén beárrik 
(34) éztut dírun beárrik 

 
Baina (33-34) bi esaldi jator horien parean ondoko beste hauek ere 

onartzen dira: 
 

(35) au éztut beárrik 
(36) éztut dírua beárrik 

 
Areago, bertako hiztun -idazle- fin bati galdetu genionean berak euskaraz 

nola esanen zuen no necesito esto, lehenbiziko erantzuna hau ez dut nik 
beharrik erantzun zuen, ondoren besteak eman bazituen ere. Gure corpuseko 
haur batek ere tankera honetako egiturak erabiltzen ditu. 

 
Bi esaldi horietan bina absolutibo agertzen zaizkigu itxura guztien 

arabera objektu funtzioa betez, batean erakuslea eta behar partikula -ik atzizkia 
duela, eta bestean artikuludun izena eta behar lehengo partikula bera atzizki 
berarekin. Badirudi ez duela ongi gorde (35) eta (36) perpausetan ez dut 
dirua/hau behar esaldian behar-ek duen aditz eitea. Bestalde, ez du ematen 
artikuluaren pareko denik, zeren ez dira ontzat hartzen (37-38) aurkezten 
ditugun segida hauek: 

 
(37) *hau ez dut beharra 
(38) *ez dut dirua beharra 
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Garbi dago behar-ek askotan genitiboa eskatzen duela (cf. diruaren 
beharra), edo hitz elkarketara jotzen duela (cf. diru-beharra). Baliteke (36) 
bezalako esaldia ez dut dirua behar eta ez dut diruaren beharrik beste bi esaldi 
hauen gurutzaketatik sortua izatea. Baina zailago egiten zaigu (35) nondik sortu 
edo nola azal daitekeen esatea. Guk aurkitutakoa jaso besterik ez dugu egin. 

 
 
7.2.1.2.- Ergatiboa (-k) 
 
Absolutiboan ez bezala, kasu honetan ez dira morfologikoki bereizten ez 

mugagabea, ez mugatu singularra, eta ez mugatu plurala (39-41): 
 

(39) ze gizónak ín do? 
(40) gizónak ín do 
(41) gizónak ín duté 

 
Testuinguruneak erakutsiko digu zein den zein. Mugatu singularra eta 

mugatu pluralaren artean, berriz, goitixeago adierazi dugun moduan, formari 
soilik begiratuz ez dira bereizten, baina azentu nagusiaren bokalaren luzapen 
horri kasu eginez gero, desberdin daitezke. 

 
1. multzoko izenak honela eginen lukete bereizketa: 
 

  singularra     plurala 
 

  gizónak      gizó:nak 
  alábak     alá:bak 
  sémek     sé:mek 
  gerézik     geré:zik 
  kukúsok     kukú:sok 
  aingéruk     aingé:ruk 

 
2. multzoan sailkatu ditugun izenak, aldiz, beste honetara: 
 

  singularra     plurala 
 
  babá:k     babák 
  itxé:k      itxék 
  errí:k      errík 
  usó:k      usók 
  burú:k     burúk 

 
 
Esan behar dugu ergatibo eta absolutibo mugatu pluraleko formen artean 

erabateko sinkretismoa suertatzen dela, forma berdinak agertzen baitzaizkigu, 
bietan -(a)k atzizkia, artikuluarekin edo gabe hitz motaren arabera. Gainera, 
bokal luzapenari dagokionez, absolutiboko pluralak dira ergatibo pluralerako 
hautatzen direnak (edota alderantziz), alde honetatik singularrekoak bereizten 
direlarik. 
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Bestalde, mugagabea erabili behar den testuingurunetan, azentu 
nagusiaren bokalaren luzapena dela eta, badirudi nahiago direla forma ez 
markatuak markatuak baino, hau da, bokal luzapenik gabekoak. 

 
 Izen berezietan jokaera arrunta (batuan bezalakoa) agertzen du 
gramatika kasu honek: bokalez amaitzen direnei -k itsasten zaie (cf. Patxik, 
Koldok,…), eta kontsonantez amaitzen diren izenei, berriz, loturazko -e- 
paratzen zaie (cf. Xabierrek, Mirenek,…). Esan beharrean gaude, 'i' 
bokalerdiarekin bukatzen diren izen bereziei zenbaitetan -e- epentetiko bat 
gaineratzen zaiela, kontsonantez amaitutako izenak bailiran (cf. Ibaiek, 
Hodeiek,…). 
 
 Eskema modura honela azal genitzake agertzen diren hondarki forma 
desberdinak: 
 
 -ak: kontsonantez nahiz diptongoz amaitzen diren izen   
 arruntak. 
 -k: bokalez bukatzen diren izen arruntak nahiz bereziak. 
 -ek: kontsonantez eta, zenbaitetan, diptongoz bukatzen diren  
 izen bereziak. 
 
 Aipa ditzagun galdetzaileak zerk eta zéñek ditugula, nahiz eta 
zenbaitetan zének aldaera despalatalizatua ere aurki dezakegun. 

 
Kasu honek hartzen duen funtzioari dagokionez, diogun ergatiboak beti 

subjektuaren funtzioa betetzen duela perpausean. Gehienetan, ez beti hala ere, 
funtzio sintaktikoa eta semantikoa bat heldu dira subjektuaren funtzioarekin eta 
ekintzaren egiletasunarekin. 

 
Erabilerari dagokionez, esan behar dugu zenbait aditzek (iragangaitz 

ezergatiboek) ergatibo kasua besterik ez dutela eskatzen (cf. irakin, iraun, jo 
aditza zenbait erabileretan, funtzionatu,…). Beste aditz batzuek absolutiboan ez 
doan beste izen sintagma bat nahi dute ergatiboarekin batera (cf. lanari ekin, 
goiari eutsi,…). 

 
Jakina da eguraldia azaltzeko erabiltzen diren esapideetan aditz 

iragankorrak erabiltzen badira ere, ez dela ergatibozko formarik agertzen (cf. 
atertu do, euria in do, íntza [= xirimiri] ai do, orma bota do,…) 

 
Merezi du egin aditzaren bidez sortutako multzo 'lexikalizatuak' 

erreposkiago aztertzera. Honelako zenbait esapide guztiz ihartuak daude, edo 
gutxienez arrunt prozesu aurreratuan daude, Goizuetako hizkeran ere, nahiz 
eta denak ihartze maila berean ez dauden, hala nola: aldéin/aldéiñ (< alde 
egin), itzéin (< hitz egin), utséin (< huts egin), lo in/iñ, e.a. 

 
Baina, adibidez, meza, afaria edo autobusa utséin esaten baldin bada 

ere, ehiztariak usoari tiroa bota eta ez badu azertatzen usó(:)ri úts(a) ín dizò 
('diozu') esaten dute eta ez *usóa utséin tzo ('duzu') edo *usó(:)ri utséin dizo. 
Badirudi utséin adizkia 'galdu' edo antzeko zerbait adierazteko erabiltzen dela, 
eta úts(a) in, berriz, 'ez asmatu, ez azertatu' edo azaltzeko darabilgula. 
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Beste batzuetan, askozaz ere arruntagoa da lana [eg]in, ne[g]arra in, 

miña artu/eman, e.a. artikuluarekin ematea (42-43, 45) lan [eg]in, ne[g]ar in, miñ 
artu/eman, e.a. adiztuak ematea baino (44): 

 
(42) lana non itten tzo ('duzu')? 
(43) non itten tzo lana? 
(44) non lan itten tzo? 
(45) etzo lanik itten 

 
Gure azterreremuan, haurrekiko komunikazio linguistikoan alegia, aldi 

frankotan topatu izan gara mota honetako 'aditzekin', maizkara aurkitu gara 
nearra in, miña eman, miña artu bezalako egiturekin, non egin, eman, hartu 
aditzen aurretik dihoan elementuak mugatzailea baitarama eta perpausean 
beste absolutiboko sintagmen lekuneak hartzen baititu. 

 
Bada hauen barnean sartu behar den beste bat, aurrekoekin alderatuz 

berezi samarra dena: mañak (< mainak) in. Forma honetan egin aditzaren 
aitzinetik agertzen den izena pluralean ematen da ia beti, non eta partitiboa 
hartzen ez duen; ez dugu, hortaz, sekulan singularrean ikusiko148. Horrek 
bultzatzen gaitu itzéin, lo in eta hauen aldean, desberdina dela esatera, kasu 
honetan zinetako izentzat har baitaiteke. 

 
Azkenik, esanen dugu aditzarekin komunztadura bete behar duela kasu 

honek: 
 

(46) gizónak in do 
(47) gizó:nàk in dute 

 
Absolutiboarekin eta datiboarekin batera, aditzarekin komunztadura duen 

aldetik, gramatika kasuen barnean sartu izan da honako hau ere. 
 
 
7.2.1.3.- Datiboa (-ri) 
 
Gramatika kasu honen atzizkiak, -ri morfemak alegia, Goizuetako 

hizkeran bere baitan duen -r-a ez du inoiz galtzen; kontsonantez amaitzen diren 
hitzek edo -a artikulua edo loturazko -e- epentetiko bat hartzen dute. Horregatik 
paratu dugu goian -ri dela atzizkia eta ez -i soila. 

 
Kontsonantez eta diptongoz bukatzen diren izen arruntek -ari forma 

agertzen dute hondarkian (cf.: gizonari, trenari, zalaiari, morroiari, balkoiari,…). 
Bokalez amaitzen direnek, berriz, artikulua 'galtzen' dute asimilazio prozesu 
desberdinen ondorioz, izenei -ri atzizkia zuzenean eransten zaiela ematen 
duelarik (cf.: alabari, bordari, semeri, mendiri, besori, bururi, aingeruri,…). 

 

                                                 
148 Egia esan, singularreko forma zenbatzaile zehaztugabeekin aurki dezakegu: 
maña asko itten do, maña ugari itten do, e.a. Baina banantzen denean 
pluraleko forma hartzen du: mañak asko itten tto. 
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Mugagabea eta mugatua, atal honen sarreran aitatu dugun bezala, ez 
dira bereizten. Eta mugatu singularra eta plurala bokalaren luzapenaren bidez 
gauzatzen da -egiten denean- era honetan: 

 
1. multzoan, bukaera kontsonantedunak eta azken bokala azentu-

nagusigabekoak: 
 

  singularra    plurala 
 
 gizónarì    gizó:narì 
 alábarì    alá:barì 
 sémerì    sé:merì 
 gerézirì    geré:zirì 
 kukúsorì    kukú:sorì 
 aingérurì     aingé:rurì 
 
2. multzoan, bukaera bokal azentu-nagusidunak: 
 

  singularra     plurala 
 
  babá:rì     babárì 
  itxé:rì     itxérì 
  errí:rì     errírì 
  usó:rì     usórì 
  burú:rì     burúrì 

 
 
Pertsona eta leku izenei gagozkiola, bokalez amaitzen direnek -ri aldaera 

hartzen dute (cf. Koldori, Pellori, Hernaniri,…), itxuraren aldetik bokalez 
amaitzen diren izen arruntak bezalaxe osatzen direlarik; eta kontsonantez 
amaitzen direnak -eri aldaeraren bidez eratzen dira (cf.: Mireneri, Anderreri, 
Eibarreri,…). Zenbaitetan, -i bokalerdiarekin amaitzen diren izen bereziek -e- 
epentetiko bat hartzen dute, kontsonantez bukatuko bailiran (cf. Ibairi/Ibaieri, 
Hodeiri/Hodeieri,…). 

 
Goian bezala, eskema modura honela laburbil genezake gramatika kasu 

honen hondarkiaren forma desberdinen itxura: 
 
-ari: kontsonantez nahiz diptongoz amaitzen diren izen   

 arruntek hartzen dute. 
-ri: bokalez bukatzen diren izen arruntek nahiz bereziek149. 
-eri: kontsonantez bukatzen diren izen bereziek, eta   

 zenbaitetan diptongoz amaitzen direnak ere bai. 
 
Datiboak sintaxi mailan betetzen duen funtzioa kontutan hartuz, esan 

dezagun bigarren objektua edo zehar objektua markatzeko erabiltzen dugula 
eta komunztadura egiten duela ia beti aditzarekin: 

 

                                                 
149 Itxura berdinarekin agertu arren, prozesu desberdinen ondorio dira, jakina. 
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(48) aurrari eman dio pillota 
(49) aurrari eman dite pillota 

 
Gerta liteke, hizkuntza mintzatuaren berezitasunagatik, zenbaitetan zehar 

objektuak eskatzen duen komunztadura aditzean ez islatua agertzea, baina 
diogun Goizuetako hizkeran gehienetan gauzatzen dela, eta aditzean 
markatzen ez bada ez dela datiboak morfosintaktikoki komunztadura eskatzen 
ez duelako, baizik eta beste arrazoi batzuei leporatu behar zaiela komunztadura 
falta hori. 

 
Zenbait aditzek hartzen duen osagarria datiboan paratzeko joera handia 

dago. Esaterako, ekin aditzak datiboa eskatzen du beti (cf. lanari ekin, 
zerbetteri ekin,…); beste aditz batzuek datiboa hartzeko joera badute ere (cf. 
góiari éutsi, siáskari eráiñ [< sehaskari eragin], eltzéri errépetu [< eltzeari 
erreparatu], erréstori seittu [< errestoari segitu],…), beste zenbait kasu marka 
ere har ditzakete (cf. erréstoa seittu, horretan errépetu, tenedorea/ankak 
eraiñ,…). 

 
Ezin aipatu gabe utzi badirela hainbat aditz -lagundu, deitu, e.a.- beti nor-

nori-nork motako adizlaguntzailearekin erabiltzen direnak. Beste batzuk, jo 
aditza esaterako, gehienetan nori-dunak dira (cf. zuri jo, ardi[a]ri jo,…). Eta nor-
nork eta nor-nori-nork tasunaren bereizketaz hitz egiteko garaian, hiztun 
helduez eta gazteez mintzatu beharrean gaude. Zaharrek, orohar, arrunt ongi 
mantentzen badute bataren eta bestearen arteko aldea, gazteen artean guztiz 
normalak dira atzo (e)kusi ginizun, ezautzen dizut eta antzeko esaldiak. 

 
 
7.2.2. Izenlagunak (-en, -ko) 
 
Guk izenlagunak osatzeko atzizki hauek kasu atzizkitako hartuko 

baditugu ere, puntu honen gainean ez datoz bat euskalari guztiak. Ikusi dugu 
gramatikari gehienek, ia oraintsu arte, leku genitiboa lekuzko kasuekin batera 
eman izan dutela, formari so eginez elkarren arteko antz handia erakusten 
dutelako: orohar, lekua adierazten du, mugagabean eta pluralean, gainerako 
lekuzko kasuei bezala, -ta- artizkia gaineratzen zaio, e.a. 

 
Atzenaldi honetan, Omaechevarria eta, batez ere, Goenagaz geroztik, 

atzizki hauek perpausean betetzen duten funtzio sintaktikoan eta duten 
jokabidean oinarrituz, bi atzizkiak batera ematen dira izenlaguntako hartuz. 

 
Bada, horratik, gure artean bestelako iritzia duenik ere. Mitxelenarentzat 

(1988a-VI:169-177), esateko, ez dira deklinabidearen barrenean sartu 
beharrekoak, erator atzizkien artean baizik. Hona zer dioen: 

 
 "Azken predikua egin behar banu, hauxe esango nuke. Bai -ren eta bai -ko 

erator-atzizkiak dira areago deklinabidekoak baino. Tasun bat dute azkeneko hauekin: 
etxe soilari erantsi beharrean badutela leku etxe, etxea, etxeak oinarri hartzeko. 

Euskalki guztietakoak dira, euskararenak, bada. Berdintsu erabiltzen dira 
nonnahi, eta berdinago erabiltzen ziren lehen orain baino. Aipatu ditudan bereizgarriez 
gainera, badute beste bat: beste atzizkiak kupidarik gabe har ditzaketela ondotik. 
Badirudi, beraz, ondasun horietaz ere baliatu behar genukeela. Etxekoak ez luke 
mirabe izan behar beti, eta kanpokoak nagusi." (1988:177) 



— 188 — 

 
Bestelako ikuspuntua dute Zabala eta Odriozolak (1994) atzizki hauen 

inguruan. Beren ustez -ko eta -en atzizkia daramatzaten osagaiak, adizlagun 
guztiak bezala, posposizio sintagmak osatzen dituzte, berauen buruak 
posposizio horiek direlarik. Eta hauxe diote: 

 
"Izenlagunak eratzen dituzten atzizki horiek beraz, sintaxian txertatzen dira eta 

ez dira atzizki eratorleak, sintagmen guneak (buruak) baizik." (1994:530) 
 
Iritziak iritzi, hasieran esan dugun bezala, guk kasu atzizki gisara 

azalduko ditugu. 
 
Izenlagunen zereginaz, nolakotasunaz eta hartzen duen lekuneaz 

mintzatu gara zabalxko 3. atalean; beraz, ez gara puntu honetan gehiegi 
pausatuko. 

 
 
7.2.2.1.- Jabego genitiboa (-n) 
 
Atzizki hau deklinagaiei itsatsitakoan ez dira euskarak dituen hiru 

paradigmak (mugagabea, mugatu singularra eta mugatu plurala) bereizten. 
Hala ere, hondarkiaren itxura modu diferenteetara agertzen zaigu hitz motaren 
arabera: kontsonantez eta diptongoz bukatzen diren izenek jokaera bat dute, 
eta bokalez amaitzen direnek beste bat. Lehenengokoek -an bukaeradun forma 
hartzen dute (cf. gizonan, trenan, morroian, zalaian, balkoian,…), eta bokalez 
amaitzen diren izenek -n soil batekin egiten dute (cf. alaban, bordan, semen, 
mendin, beson, burun,…). 

 
Beraz, xehekiago aztertuz, singularraren eta pluralaren arteko bereizketa 

burutzeko, ohi bezala, izenak bi multzotan banatuko ditugu egitura eta azentu 
nagusiaren arabera: 

 
1. multzoa. Bukaera kontsonantez edo bokal azentu-nagusigabekoak: 
 

 singularra    plurala 
 
 gizónan    gizó:nan 
 alában    alá:ban 
 sémen    sé:men 
 gerézin    geré:zin 
 kukúson    kukú:son 
 aingérun     aingé:run 
 
2. multzoa. Bukaera bokal azentu-nagusidunak: 
 

  singularra     plurala 
 
  babá:n     babán 
  itxé:n      itxén 
  errí:n      errín 
  usó:n      usón 
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  burú:n     burún 
 
Izen bereziekin hondarkiaren forma -(e)n dugu bukaeraren arabera: 

kontsonantez amaitzen direnek -en forma darakuste (cf. Bianditzen, Egoitzen, 
Eibarren, Usurbillen,…), eta bokalez amaitzen direnek -n bat baizik ez (cf. 
Patxin, Joxen, Marian, Hernanin, Leitzan,…). Diptongoarekin amaitzen diren 
izen bereziak -e- epentetikoa aukerakoa dute (cf. Ibai(e)n, Hodei(e)n,…). 

 
Atzizki honen formari so eginez, agerpen desberdinen aldaerak 

laburbilduz hauxe genuke aurkitzen dugun egoera: 
 
-an: kontsonantez nahiz diptongoz amaitzen diren izen   

 arruntek hartzen dute. 
-n: bokalez bukatzen diren izen arruntek nahiz bereziek. 
-en: kontsonantez bukatzen diren izen bereziek, eta -e-  

 aukeran diptongoz amaitzen direnek ere. 
 
Atzizki marka hau berau hartzen dute oinarritako beste hainbat kasuk (cf. 

-(e/a)ngatik, -(e/a)ntzat, -(e/a)ngana, -(e/a)ngandik,…). 
 
Ikuspuntu semantikoaren aldetik, bestelako erlazioak azal baditzake ere 

(Euskaltzaindia 1993:156-162), gehienetan jabegoa adierazteko erabiltzen da 
atzizki hau. 

 
Atzizki honen erabilera aintzat hartuz, posposizio askok kasu hau 

eskatzen dute (cf. zure ondon, maian gañetik, aulkin azpira,…), zenbaitetan -
(e)n atzizki hori ezaba badaiteke ere (cf. itxe ondon, mai azpin,…). 

 
Hitz eta esapide batzuek, hala nola beldur, zai, billa, eta abarrek jabego 

genitiboa eskatzen dute (cf. zuré zái, Biánditzèn billá,…). 
 
Genitibo honen beste erabilera moten artean aipatuko dugun azkena 

gutxi gora-beheratasuna azaltzeko darabiltzagun egiturak dira, atzizki honen 
bidez ere ematen baitira aditzera (cf. gizónan bàt, olláskon bàtzuk,…). 

 
  
7.2.2.2.- Leku genitiboa (-ko) 
 
Genitiboa den arren, izenlagun beraz, lekuzko kasuen ezaugarri 

morfologikoak ditu (Euskaltzaindia 1993:162-174), eta beraz, -ta- artizkiaren 
bidez bereiz daitezke, gutxienez, singularra eta plurala/mugagabea hizkera 
honetan ere: 

 
sing.:  -(e)ko 
pl./mugag.: -(a/e)tako 
 
Bokalez amaitzen diren izenek -ko atzizkia hartzen dute singularrean eta 

-tako pluralean nahiz mugagabean. Azken hauetako zein den jakiteko 
(testu)inguruneari begiratu behar zaio normalean. Dena den, desberdintasunik 
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izatekotan azentu nagusia daraman bokalari erreparatu behar zaio era honetara 
gauzatzen delarik: 

 
 mugagabea   plurala 
 
 mendítakò   mendí:takò 
 itxétakò   itxé:takò 
 bórdatakò   bó:rdatakò 
 belárritakò   belá:rritakò 
 
Kontsonantez bukatzen diren izenek, berriz, singularrean loturazko -e- 

hartzen dute (cf. lurreko, tontorreko, treneko,…) eta pluralean nahiz 
mugagabean -atako modura agertzen zaigu hondarkia. Mugagabean -a-dun 
formak (cf. -atako) nahiz -a- gabekoak (cf.-tako) erabiltzen dira, hortaka 
nolabaiteko desberdintasuna egin daitekeelarik. Beraz: 

 
 mugagabea   plurala 
 
 tontór(ra)takò  tontó:rratakò 
 arán(a)takò   ará:natakò 
 
Mugagabean bokal epentetikoa itsasten denean izenaren bokal 

azentuduna, ikus daitekeen moduan, laburragoa da pluralekoan baino. Azken 
hauetan ez da inoiz galtzen bokal hori. 

 
Izen berezien inguruan diogun sudurkariarekin bukatzen diren toki-izenek 

-go forma hartzen dutela, hau da, asimilazio atzerakariaren ondorioz hots 
ahoskabea ahostun bihurtzen dela (cf. Irungo, Andoaingo,…). Baina 
albokariarekin  bukatzen direnekin ez da asimilazioa beti burutzen (cf. 
Usurbilgo/Usurbil(e)ko, Zizurkil(e)ko/Zizurkilgo, Errezil(e)ko/Errezilgo,…). 

 
Atzizki hau hainbat adizlagun eta aditzondori erants dakioke, orduan 

izenlagun bihurtzen ditugularik. Adizlagunei gaineratutakoa dugu honako 
adibideotan: zurekiko txoroa, Ibai(e)ntzako oparia, e[g]urrezko itxea, Hernaniko 
[< Hernanirako] enkargua, elizañoko bidea,… Eta aditzondoei ezarritakoa beste 
hauetan: biarko e[g]una, etziko éuldia [< eguraldia], betiko salbazioa,…). 

 
Inesiboari gaineratzen zaionean hiru oinarrizko galdera ditugu: nongo, 

noizko eta zertako. Hori da hurrenez hurren ondoko adibideetan ikus 
daitekeena: 

 
(50) Hernaniko plaza 
(51) etziko jaia 
(52) lotako pijama 

 
Baina izenlaguntako ez ezik, adizlaguntako ere erabiltzen dira: 
 

(53) badut enkargu bat Hernaniko 
(54) lan au biarko pukatu bear da 
(55) goxokik geroko altxatu 
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Baina badirudi (53) adibidean galdetzailea ez dela nongo, nó:ko  [< 
norako] baizik (cf. nó:ko zò ['duzu'] enkárgu orí? Hernánikò). Badirudi, hortaz, 
adlatiboaren gainean eraikia dagoela. Jakina, *noizerako eta *zertarako 
galdekariak erabiltzen ez direnez, ezin ziur esan inesiboaren gainean edo 
adlatiboaren gainean eraikiak dauden, zeren modu berera ebakitzen baditugu 
ere, diferentzia nabarmena dagoela iruditzen zaigu ondoko bi esaldien artean: 

 
(56) betíko ixtórik kontátzen tto orrék 
(57) betíko salbázioa izáin du íl ta géro 

 
Lehenbiziko adibidean betiko izenlagun garbia dugu, bananduta emanez 

gero sintagmaren hondarkia hartzen baitu (58), baina bigarrenean adizlagun 
dela ematen du, hau da, mugi daiteke tokiz, baina ez da formaz aldatzen (59). 

 
(58) ixtórik kontátzen tto horrék, betíkok 
(59) íl ta géro salbázioa izáin du betíko 

 
Beraz, (testu)inguruneak eta beste hainbat ezaugarrik adieraziko digute 

agertzen zaigun elementua izenlaguntako hartu behar dugun edo adizlaguntako 
jo behar dugun. 

 
Biderik emankorrena aipatutako hori baldin bada ere, hots, adberbioei -

aditzondo nahiz adizlagunei- atzizkia eranstea, beste mota bateko -ko dugu 
izenei atxikitzen zaiena edo izen sintagmaren egituretan agertzen dena (60-62). 

 
(60) ítzeko gizóna izáteko askó fálta z[a]iò 
(61) biotz óneko neská da Lútxi 
(62) é}}un kílokò arría jásotzen dùt 

 
 
7.2.3. Adizlagunak 
 
Dirudienez, adizlagun dermio honen inguruan hainbat gora-behera 

dagoen arren150, berau erabiltzea erabaki dugu erakusten duen erosotasuna 
eta erabilgarritasuna dela medio. 

 
7.2.3.1.- Inesiboa (-n) 
 
Izen bizidunek eta bizigabeek jokabide diferentea dute. Hizkera honetan 

adizlagun hau ez da ia batere erabiltzen izen bizidunekin, normalean beste 
kasuetara jotzen da, batez ere soziatiboaren eta beste zenbait itzulingururen 
bidez emanikoetara, arruntenak jabego genitiboa + ga(i)ñ posposizioarekin 
eraikitakoak direlarik: 

 

                                                 
150 Zabala, I./Odriozola J.C. ikertzaileek (1994:525-541) honelaxe diote: 

 "Laburbilduz, aditzlagunak, posposizio-sintagmak dira gramatika-kategoriari dagokionez eta haien 
artean, predikatuak eta modifikatzaileak bereiz daitezke sintaxi funtzioari begira. Horrela, 
'aditzlagun' berba ez da baliogarria ez gramatika-kategoria modura ez eta sintaxi-jokaera bakarra 
adierazteko ere: aditzarekiko komunztaduran parte hartzen ez duten absolutibo, ergatibo eta 
datiboa eta mugagabea baino ez duten partitibo eta prolatiboa alde batera utzirik geratzen diren 
deklinabide-markak erabiliz eratzen diren osagaiei erreferentzia egiteko balio du besterik gabe." 
(1994:535) 
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(63) badut konfiantza zurekin  
(64) zure gaiñ utzi dut dena 

 
Batten (< baitan; bokalerdia herskari sabaikalduak asimilatua eta 

bukaerako bokala itxia) partikula dela eta, bada erabilera berezi bat aipatzea 
merezi duena gure ustez: pertsona izenordainekin batera agertzen da egitura 
jakinetan (cf. nere batten, ire/ere batten, bere batten,…), honelako esaldietan: 

 
(65) neré bátten pentsátu nun: 'óngi d[ag]o bà' 
(66) beré bátten óngi z[eg]óla ústeko zùn 

 
Esapide horiek 'nire/bere barnerako', 'nire artean' edo antzeko zerbait 

edierazteko erabiltzen dira, ez bestetarako. Bestalde, ikus daitekeen moduan, 
pentsatu, uste eta tankera honetako aditzekin erabiltzeaz gain, nolabaiteko 
segida izan behar du esaldiak, ezin baitaiteke bere horretan moztu. Ez litzateke 
zuzena izanen 'nik niregan/neuregan pentsatu dut' (behar bada, hobeki legoke 
'nik neure buruan pentsatu dut' paratzea) esateko era honetara ematea: 

 
(67) *nik nere batten pentsatu dut 

 
Gainera, aditzean islatua egon behar du pertsona izenordainaren marka 

ere, bestela ez-gramatikaltzat hartzen da. Hizkera honetan ezin da (68-69) 
bezalako esaldirik eman, txartzat jotzen baita. 

 
(68) *Patxik nere batten pentsatu du 
(69) *nik bere batten pentsatu dut 

 
Izen bizigabeen sailera igaroz, bereizketa nabarmenagoa suertatzen da, 

lekuzko kasuetan ohikoa den bezala, singularraren eta mugatu plural eta 
mugagabearen artean, morfologikoki markatzen baitira desberdintasunak: 

 
 singularra    plurala 
 
 tontorren    tontorratan 
 bordan    bordatan 
 mendin    menditan 
 itxen    itxetan 
 bason    basotan 
 
Singularreko formetan ez da De Rijkek proposatzen zuen *-ga- 

artizkiaren agiriko aztarnarik gelditu (cf. *lurrean, *tontorrean,…). Bestalde, 
kontsonantez bukatzen diren hitzetan, mugagabean, joera haundiagoa da 
tontortan, tontortara eta horrelakoak emateko tontorratan, tontorratara eta 
antzekoak emateko baino, azken hauek nahiago direlarik pluralerako. 

 
 Bokalez amaitzen diren izenetan berdintsuak dira mugagabea eta 

mugatu plurala, morfologikoki bederik, eta (testu)inguruneak normalean inolako 
dudarik gabe argi uzten badu ere, badago, nahiz eta ezaugarri bereizle finkotzat 
ez dugun jo behar, maila fonetikoaren ikuspuntutik desberdintasunik. Esan 
daiteke mugatu pluralean izenaren azentu nagusia markatuagoa -pixkaren bat 
luzexeagoa- dela mugagabean baino. 
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Hortaka azal daitezke, seguruenik, kontsonantez bukatutako hitzetan, 

arestian aipatu dugun joera hori dela eta, mugagaberako hobesten diren 
loturazko bokalik gabeko aldaerak: 

 
 mugagabea  plurala 
 
 bórdatàn   bó:rdatàn 
 mendítàn   mendí:tàn 
 itxétàn   itxé:tàn 
 lepótàn   lepó:tàn 
 burútàn   burú:tàn 
 tontór(ra)tàn  tontó:rratàn  
 
Singularrean, berriz, azalpen fonetikoekin jarraikiz,  bigarren multzoko 

izenetan, hau da, hitz mugako bokal azentudunetan, inesibo markaren aurretik 
doan bokala luzeagoa egiten da (cf. mendí:n, basó:n, itxé:n, burú:n,…). 
Lehenengo multzoko izenetan, hau da, azentu nagusia bukaerako bokalean ez 
duten izenetan eta kontsonantez bukatzen diren izenetan ez da azentudun 
bokala luzatzen (cf. belárrin, báson, gerézin, zérun,…; eta kontsonantez 
amaitzen direnak -en forma hartzen dute bukaeratako: tontorren, lurren, 
trenen,…; hala ere, azken hauek zenbaitetan, oso gutxitan, -an-en egiten dute 
bukaera: abionan, autobusan,…). Ñabardura hori dela eta, ikus, esaterako, bi 
hitz hauen arteko desberdintasuna azentuari eta bokalaren luzerari dagokionez: 

 
 - báson  (lehenbiziko multzoko izena) 
 - basó:n (bigarren multzoko izena) 
 
Bokalez amaitzen diren leku izenei kasu atzizkia zuzenean itsasten zaie 

(cf. Hernanin, Aranon, Leitzan,…). Eta -ia amaiera duten leku izenei bukaerako 
-a bokala ezabatzen zaie artikulua bailitzan hartzen delarik (cf. Kalifornin, 
Donostin, Azpeitin, Azkoitin, Valentzin,…). 

 
Inesibo marka honen forma desberdinen agerpenak honela laburtuko 

genituzke, mugatu plurala eta mugagabea bazter batera utzirik: 
 
 -en: kontsonantez bukatzen diren izen arruntetan eta   

 berezietan; 
 -an: kontsonantez bukatzen diren zenbaitetan (goian   

 aipatutakoetan: abionan, autobusan,…) 
 -n: bokalez amaitzen diren izen arruntetan eta leku   

 izenetan. 
 
Aipatutakoaz gain, bada mugagabean erabiltzen den hitz edo esapide 

multzo bat: éuzki(t)tan e[g]on, sútan pá[ra]tu, úre(ta)n ibilli, kézkatan eon, 
dúda(ta)n eon, izerdi(t)tan eon, euritan ibilli, urríkittan eon, pénatan eon, 
páke(ta)n utzi, illunbetan eon, kóntu(ta)n artu, bixíkatan151 ibilli, e.a. 

 

                                                 
151 Bixíkatan (< biziketan?): panpinekin edota jostailuzko sukalde-tresnekin jostaka ibili. 
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Atzizki nagusia -n da eta oinarrizko galdekaria non, nahiz eta beste 
hauek ere erabil daitezkeen: noiz, zertan, nola, zenbaten/zenbeten, e.a. Beraz, 
kasu honek, lekua adierazteaz gain, denbora, iharduera, modua, e.a. azal 
ditzake. 
 

 
7.2.3.2.- Adlatiboa (-ra) 
 
Izen bizidunekin adlatiboko kasu-markak forma bera du bai mugagabean 

eta bai mugatuan (cf. gizonangana, semengana, morroiangana,…). Singularra 
eta plurala bereizteko deklinagaiaren azentu nagusiaren luzapenaren bidez 
egiten da, atal honen aurreneko sarreran azaldu dugun moduan. Beraz: 

 
1. multzoko izenak, hots, bukaera kontsonantedunak edo azken bokala 

azentu-nagusigabekoak horrela bereiz daitezke: 
 
 singularra    plurala 
 
 gizónanganà   gizó:nanganà, 
 alábanganà    alá:banganà 
 sémenganà    sé:menganà 
 gerézinganà    geré:zinganà 
 kukúsonganà   kukú:songanà 
 aingérunganà   aingé:runganà, 
 
2. multzoko izenak, hau da, bukaera bokal azentu-nagusidunak, berriz: 
 
 singularra    plurala 
 
 belé:nganà    belénganà 
 zarrí:nganà    zarrínganà 
 usó:nganà    usónganà 
 katú:nganà    katúnganà 
 
Singularreko formak jabego genitiboaren gainean eratzen dira, eta marka 

hau ezabatuz gelditzen diren adizlagunak dudazkotzat hartzen dira, non eta 
txartzat jotzen ez diren (cf.: ?amagana, ?semegana,…; baina *katugana edo 
*katuagana, *zarrigana edo *zarriagana,…). Pertsona izenekin, aldiz, zalantza 
izpirik ere ez dago jabego genitiboaren marka nahitaezkoa dela (cf.: 
Mirenengana, Karlosengana,… eta ez *Mirengana, *Karlosgana,…). 

 
Hondarkiaren bereizketaz den bezainbatean, izen bizigabeetan adlatibo 

kasuak eta ablatiboak antz handia dute, esan nahi baita, mugagabea eta 
plurala direla morfologikoki berdinak azaltzen zaizkigunak, eta ongi 
desberdintzen dena singularra dela. Elkarren ondoan paratuz: 

 
 singularra    plurala/mugagabea 
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 tontorrera    tontorratara152 
 zalai(e)ra    zalai(a)tara 
 bordara    bordatara 
 mendira    menditara 
 
Bokalerdia hitz muga duten izenak -e- bokal epentetikoarekin ematen dira 

zenbaitetan, paratu ez-paratu aukeran dagoelarik (cf. mai(e)ra, balkoi(e)ra,…). 
 
Ez da inoiz adlatiboaren bukaerako -ra marka hori galtzen abiadura 

arruntean edo mantso hitz egiten denean. Hizkera azkarrean edo ez zainduan, 
ordea, suertatzen dira mota honetako ezabaketak (70). 

 
(70)  no(ra) zo[a]z? Itxe(ra) noa 

 
Leku izenekin, kontsonantez edo bokalez amaitzen diren kontuan izanik, -

(e)ra atzizkia erabiltzen da beti (cf. Leitzara, Hernanira, Usurbillera, 
Eibarrera,…) 

 
Adizlagun honen hondarkiak hartzen dituen forma desberdinak, 

laburbilduz, hauexek dira: 
 
-(e)ngana: izen bizidunekin. 
-era: kontsonantez bukatzen diren izen arruntekin nahiz leku  

 izenekin. 
-ra: bokalez amaitzen diren izen arruntekin nahiz leku   

 izenekin. 
 
Aipatu behar da, salbuespen modura, goi eta behe hitzei dagozkien 

adlatibozko formak gotti eta betti direla, eta ez gora eta behera, ez eta gottira, 
ez bettira ere. 

 
 Halaber, diogun galdekaria nora dela, eta bizidunen kasuan zeñengana 

besterik ez dugula, ez baita agertzen *zeingana edo *norgana ez eta 
*norengana bezalako galdetzailerik ere. 

 
-Ko izenlagunaz ihardukitzerakoan aipatu dugunez, adizlagun honen 

morfemaren gainean eraikitzen den beste bat badago. Beste zenbait hizkeratan 
badut enkargu bat Hernanirako esaten dena, Goizuetan (71) adibidean bezala 
ematen da: 

 
(71) badut enkargu bat Hernaniko 

 
Ildo beretik jarraituz, izenlagunaren eta adizlagun honen artean 

desberdintasunik aurkitzekotan 2. multzotako jo ditugun izenetan atzeman 
liteke, hots, bukaera bokal azentu-nagusidunetan egin behar da alderaketa. 
Adizlaguna denean izenaren bokal nagusia fonetikoki zertxobait luza daiteke, 

                                                 
152 Inesiboa kasua agertzerakoan eman ditugun argibideak aintzat hartu behar dira kasu honi -
eta lekuzko guztiei- dagokionez, alegia, kontsonantez amaitutako izenek mugagabean loturazko 
bokala -horrela dei badiezaiokegu- galtzeko joera dutela: ze tontortara, ze enbortara,… Baina 
ez beti, ez baita esaten, esaterako, *ze trentara. 
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horrela izenlagunetatik bereizten direlarik. Ñabardura xumea baldin bada ere, 
uste dugu badagoela diferentziarik. Era honetara irudika daitezke gutxi gora-
behera: 

 
(72) itxéko  (galdekaria: nongo). 
(73) itxé:ko  (galdekaria: nó:ko ('norako')). 

 
Bestelako hitz motetan ez dago inolaz ere bereizketa hori egiterik, ez eta 

ezaugarri fonetikoen aldetik multzo horretan sar daitezkeen aditzondoetan ere. 
Adibidez, etzi edo beti aditzondoek hitz mugako azken bokalean daramate 
azentu nagusia, baina ez dira, hala ere, luzatzen adizlagun direnean. Noizko da 
hori? galderari etziko edo betiko erantzunen zaio eta ez etzí:ko edo betí:ko. 

 
Batzuetan izenlagun eta besteetan adizlagun den -ko atzizki honek, bere 

garaian ikusiko dugun bezala, 'nahasteak' sortuko ditu haurraren hizkuntz 
garapen une batean. 

 
Erabileraz den bezainbatean, normalean lekua adirazten badu ere, 

zenbaitetan denbora adieraz dezake (hemendik) aurrera bezalako esapideetan. 
 
 
7.2.3.3.- Hurbiltze adlatiboa 
 
Goizuetako hizkeran ez da erabiltzen -rantz atzizkia leku adberbioetan 

izan ezik (cf. onóntz, orróntz, áuntz; eta hauei -ko izenlaguna osatzeko atzizkia 
erantsiz: onózko, orrózko, auzko). Bestela, alde posposizioaren bidez ematen 
da aditzera erlazio hau: 

 
(74) mendí aldéra yó[a]n da 
(75) itxé aldéra abí[a]tu da 

 
 
7.2.3.4.- Muga adlatiboa (-ño) 
 
Adizlagun honek lekuzko kasuen ezaugarriak ditu, hots, singularra eta 

plurala -eta honekin batera mugagabea- bereizten dira formalki: 
 
 singularra    plurala/mugagabea 
 
 tontórreño    tontórrataño 
 bórdaño    bórdataño 
 itxéño    itxétaño 
 mendíño    mendítaño 
 basóño    basótaño 
 
Adlatiboaren morfemaren gainean eraikia izan arren, ez da atzizki horren 

aztarnarik topatzen inon ere, itxuraz bederen. Bokalez bukatzen diren izenei -ño 
kasu marka zuzenean eransten zaiela ematen du (cf. itxeño, bideño, sotoño, 
bordaño, elizaño, baserriño, buruño,…). Kontsonantez bukatzen diren izenetan, 
aldiz, -e- epentetiko bat sartzen da (cf. lurreño, treneño,…). Leku izenek ere 
modu berean jokatzen dute (cf. Hernaniño, Eibarreño,…). 
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Ezabaketa edo nolabaiteko galeraren arrastorik gelditzekotan aipatu 

dugun bigarren multzoko izenen singularreko formetan aurki genezake, hauetan 
izenaren bukaerako bokal azentu-nagusiduna luzatu egiten baita zertxobait (cf.: 
itxé:ño, mendí:ño, burú:ño,…). 

 
Atzizki honi dagokion galdekarian ere ez da agertzen adlatiboaren 

ezaugarri agerikorik (cf. nó:ño/nóño). 
 
 
7.2.3.5.- Ablatiboa (-tik) 
 
Kasu honek ere lekuzko kasuen ezaugarriak dituenez, ez gara 

luzamendu handitan ibiliko, ezaugarri berdintsuak baitituzte morfologikoki, baina 
kasu honetan -tik atzizkia hartuz singularrerako, eta -(a/e)tatik pluralerako eta 
mugagaberako: 

 
 singularra    plurala/mugagabea 
 
 tontórretik    tontórratatik 
 bórdatik    bórdatatik 
 itxétik    itxétatik 
 mendítik    mendítatik 
 basótik    basótatik 
 
Izen berezietan, -n eta -l ozenez bukatzen diren izenetan, asimilazioa 

gertatzen da, eta ahoskabea ahostun bihurtzen (cf. Irundik, Usurbildik,…), nahiz 
eta batzuetan, leku genitiboan bezalaxe, duda sortzen den (cf. Zizurkildik edo 
Zizurkilletik, Errezildik edo Errezilletik,…). 

 
Kasu atzizkiaren formari so eginez, esan dezagun -tik aldaerarekin 

batera -tikan ere agertzen dela, bai eta inoiz entzun dugun -tika aldaera ere (cf. 
menditik edo menditikan, itxetik edo itxetikan, Hernanitik edo Hernanitikan,…). 
Partitiboarekin edota motibatibo kasuarekin antzeko gertakariak aurkitzen 
ditugu. 

 
Oraingo honetan nondik eta noiztik galdetzaileak ditugu nagusienak. Eta 

orain arte ikusi ditugun leku-denborazko kasuekin gertatu den moduan lekua, 
denbora eta iharduera adierazten dute. 

 
Oro har, lekuzko kasuak hartuz, singularreko formei so eginez gero, 

honako egoera hau dugu bigarren multzoko izen mota horietan -hauetan ikus 
baitateke argien zer gertatzen den-: 
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7.2.3.6.- Soziatiboa (-kin) 
 
 
Adizlagun honen erabileran, ez dira mugagabea eta mugatua -singularra 

nahiz plurala- bereizten, eta aurrekoan bezalaxe, kontsonantez eta diptongoz 
bukatzen diren izenek jokaera jakin bat dute, eta bokalez amaitzen direnek 
beste bat. Lehenengokoek -akin bukaeradun forma hartzen dute (cf. gizónakìn, 
trénakìn, morróiakìn, zaláiakìn, balkóiakìn,…), eta bokalez amaitzen diren 
izenek, berriz, -kin baizik ez (cf. alábakìn, bórdakìn, sémekìn, mendíkìn, 
besókìn, burúkìn,…). 

 
Marka morfologikoei begiratuz singularra eta plurala ez dira 

desberdintzen, baina lehen aipatutako tasun horiei erreparatuz gero, era 
honetara eginen genuke bereizketa: 

 
1. multzoan kontsonante edo bokal desberdinen arabera bukaera 

azentu-nagusigabea dutenak: 
 
 singularra    plurala 
 
 gizónakìn    gizó:nakìn 
 alábakìn    alá:bakìn 
 sémekìn    sé:mekìn 
 gerézikìn    geré:zikìn 
 kukúsokìn    kukú:sokìn 
 aingérukín    aingé:rukín 
 
2. multzoan bukaerako bokala azentu-nagusidunak: 

 Adlatiboa:   itxéra 
 Ablatiboa:   itxétik 
 Leku genitiboa:  itxéko 
 Inesiboa:   itxé:n 
 Muga adlatiboa:  itxé:ño 
 Adl. gainean eraikia: itxé:ko 
 
Ikus daitekeen moduan, aurreneko hiru kasuetan ez da bokal

azentuduna luzatzen; izan ere, hondarki osoa mantendu da eta, beraz, izenari
zuzenean erantsi zaio besterik gabe. Hurrengo hiru adizlagunetan, berriz,
bokalaren luzapena burutzen da -dirudienez- zenbait asimilazioren ondorioz.
Adibide hauetan bezala beste zenbait kasutan ere (ergatiboan eta datiboan,
konparaziora) suertatzen da antzekorik. 

 
Dena den, gorago aipatu dugun arren, esan behar da berriro ere

ñabardura horiek ez direla atzematen abiadura normaleko eguneroko hizkera
arruntean, are eta gutxiago hizkera azkarrean, zeren orduan bokalaren
luzapena galdu egiten da erabat (lehenengo multzoko hitzetan, esaterako, ez
da gertakari honen arradizarik gelditzen, ez eta nolabait desberdindu nahi
izanda ere). 
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 singularra    plurala 
 
 babá:kìn    babákìn 
 itxé:kìn    itxékìn 
 errí:kìn    erríkìn 
 usó:kìn    usókìn 
 burú:kìn    burúkìn 
 
Pertsona eta leku izenetan, bokalez amaitzen diren hitzetan -kin 

hondarkia erabiltzen da adizlagun hau osatzeko (cf. Pellokin, Koldokin, Iñaxikin, 
Hernanikin,…). Eta kontsonantez amaitzen direnek loturazko -e- bat hartzen 
dute (cf. Mirenekin, Lurdesekin, Eibarrekin,…). 

 
Atzizki honen erabilera eskema modura emanez hau dugu: 
 
-akin: kontsonantez nahiz diptongoz amaitzen diren izen  

 arruntak. 
-kin: bokalez bukatzen diren izen arruntak nahiz bereziak. 
-ekin: kontsonantez bukatzen diren pertsona eta leku izenak. 
 
Gehienetan kidetasuna adierazteko erabiltzen da marka hau, hala ere, 

zenbaitetan denbora azaltzeko ere balio du (76). Beste askotan kausa edo 
instrumentaltasuna adierazteko, -z instrumentala erabili beharrean, kasu hau 
ibiltzen da (77-78): 

 
(76) i[g]ándekìn ezkóndu giñán 

 
 

(77) aizkórakìn até[ra]tzen ditét púnta árbarì 
(78) aitzúrrakìn ín bear da zánga 

 
 
7.2.3.7.- Instrumentala (-z) 
 
Atzizki honek ez du izenkiekin halako hedadura handirik. Zaharrek, 

esaterako, nahiago dute beste kasu markaren bat erabili instrumentalaren -(ta)z 
atzizki hau baino. Esaterako, zertaz/zeintaz aritu zarete hitz egiten? galderaren 
erantzuna ez dute, normalean, instrumentalaren bidez ematen, galdetzaileak 
eskatuko lukeen moduan, baizik eta nahiago dute motibatiboaren bidez: 

 
(79) zuré(g)atik á[r]i giñàn 

 
destinatiboaren bidez: 

 
(80) ólokontzàt (“holakoarentzat”) ai giñàn ízketan 

 
edo posposizio zenbaiten bidez eman: 

 
(81) álakòn gáñen ái giñàn itzéitten 
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Gazteek askoz ere maizago darabilte kasu hau inolako kupidarik gabe 
(cf. zutaz, Begoñaz, billerari buruz,…). Hala ere, nola etorri/joan…? galderari 
oñez erantzuten bazaio ere, ondoko beste hauek guztiz indarrean daude: 

 
(82) kotxen (e)torri naiz 
(83) abionan ibilli giñan 
(84) trenen yo[a]n ga[ra] 

 
Bestalde, arestian aitatu bezala, adizlagun honen eremu bat bederen 

soziatiboak betetzen du neurri handi batean, eta instrumentala oso egitura 
jakinetan baizik ez da ibiltzen. 

 
Erabilera urri honen erakusletzat atzizki beraren forma desberdinak dira. 

Hiztun batzuek singularra eta plurala marka morfologikoen bidez bereizten 
dituzte (cf. sing. -(a)z eta plur. -(a)taz), baina beste batzuek bietarako -(a)taz 
edo -(a)z inolako desberdintasun morfologikorik gabe ematen dituzte. Azken 
hauek, bereizi nahi izaten dituztenean deklinagaiaren bokal nagusiaren 
luzapenaren bidez egiten dute: 

 
1. multzoko izenak: 
 
 singularra    plurala 
 
 gizóna(ta)z    gizó:na(ta)z 
 alába(ta)z    alá:ba(ta)z 
 séme(ta)z    sé:me(ta)z 
 gerézi(ta)z    geré:zi(ta)z 
 kukúso(ta)z    kukú:so(ta)z 
 aingéru(ta)z   aingé:ru(ta)z 
 
2. multzokoak: 
 
 singularra    plurala 
 
 babá:(ta)z    babá(ta)z 
 itxé:(ta)z    itxé(ta)z 
 errí:(ta)z    errí(ta)z 
 usó:(ta)z    usó(ta)z 
 burú:(ta)z    burú(ta)z 
 
Ez da harritzekoa halako nahastea sortzea, alde batetik erabilera urria 

delako -arrazoi nahikoa izan daiteke hori bera ere-, eta beste aldetik 
galdetzaileek, erakusleek eta izenordainek (baina ez, ordea, izenek) -ta- artizkia 
daramatelako. 

 
Hainbat esapidetan, hala ere, oso tenk dirau: 
 

(85) mendíz mendi ibilli 
(86) auspéz (< ahozpez) yarri 
(87) ankáz gottí eróri (normalean: ánka eta gótti) 
(88) goxókiz enpókatu ('ase') 
(89) eskúz jokátu (baina palaz/palan) 
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Azkenik, esan dezagun kasu marka hau erabiltzen dela partizipio-

adberbioak sortzeko (cf. esanez, ibilliz, kenduz,…). 
 
 
7.2.3.8.- Motibatiboa (-gatik) 
 
Jabego genitiboari itsasten zaio zuzenean -gatik atzizkia, eta 

singularrean oso nekez ken dakioke izenlagunaren marka hori. Mugagabe eta 
mugatuaren arteko desberdintasunak direla eta, han (7.2.2.1. puntuan) 
esandakoak ekar genitzake hona -(e)n + -gatik atzizkia dugula kontutan hartuz 
(cf. gizonangatik, semengatik,…). 

 
 
7.2.3.9.- Destinatiboa 
 
Kasu honek forma bat baino gehiago erakusten dituenez, guk hiru 

azpisail nagusi bereizi ditugu: 1.- (xedezko) destinatiboa, 2.- banatzailea, eta 3.- 
inesiboaren eta adlatiboaren gainean eraikiak. 

 
 
7.2.3.9.1.- (Xedezko) destinatiboa (-tzat/-tzako) 
 
Adizlagun hau, formari gagozkiolarik, jabego genitiboa -(a)n + -tzat 

atzizkiaren bidez osatzen denez gero, han emandako azalpenak, oro har, balio 
dute destinatiboarentzat ere. 

 
Aipatu behar dugu adizlagun hau eta honen gainean eraikitako 

izenlaguna (cf.: -(a)ntzako) baliokideak direla, eta biak adizlaguntzat hartzen 
direla. Beraz, nahiz eta aldaeretako batek -ko leku genitiboaren atzizkia hartu, 
adizlaguntako erabiltzen da. 

 
 
7.2.3.9.2.- Banatzailea (-ko) 
 
Halako banaketa batean edo, bakoitzari dagokiona adierazteko erabiltzen 

da -ko atzizkia. Sintagma mugagabeei -bizidunei nahiz bizigabeei- lotzen zaie, 
deklinabideari dagozkion arau fonologikoak betez (cf. e[g]uneko, ikasleko, 
gizoneko, e.a.). 

 
 
7.2.3.9.3.- Inesiboaren eta adlatiboaren gainean    

 eraikiak (-ko) 
 
Leku genitiboa aztertzerakoan aipatu dugun moduan, -ko atzizkia 

inesiboari edo adlatiboari gainera dakioke, zenbaitetan -testuinguruak argitzen 
duenean- adizlagun izan daitekeelarik. Esan dugu, halaber, hizkera honetan ez 
direla, oro har, bata zein bestea bereizten, galdetzaile bera ez bada (cf. nongo 
eta nóko). Atzeneko aipatuko dugun afera da, nahasketa suertatzen dela 
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batzuetan kasu honen eta xedezko destinatiboaren artean, bi aldaerak (99-100) 
ontzat hartzen baitira. 

 
(99) ona da eztarriko 
(100) ona da eztarrintzat 

 
 
7.2.3.10.- Prolatiboa (-tako / -tzat / -tzako) 
 
Euskaltzaindiak destinatiboaren barnean aztertzen badu ere, Goizuetako 

hizkeran bereizketa egin beharra dela iruditzen zaigu. 
 
Kasua den edo ez den finkatzeko garaian gramatikari guztien iritziak ez 

datoz bat, eta ez gara gu eztabaida honetan sartuko. Baina arrazoi sendoak 
badira, kasutzat onartzekotan, oso berezia dela esateko (Euskaltzaindia 
1993:491 eta hurr.), alde batetik mugatzailerik gabeko sintagmei eransten 
zaielako, eta beste aldetik, ez duelako gainerako kasu marken jokabidea 
segitzen arau fonologikoei dagokienez (ez dute loturazko bokalik hartzen 
deklinagaiek kontsonantez amaitzen direnean153). 

 
Orduan, hitza kontsonantez nahiz bokalez amaitu, izenaren erroari 

itsasten zaizkio zuzenean prolatibo-atzizkiak. Prolatibo atzizkiak diogu, 
pluralean, gure ustez forma edo atzizki bat baino gehiago daudelako 
prolatiboaren paper hau betetzen dutenak. 

 
Alde batetik, ezaguna dugun -tzat morfema dugu, eta bestetik honen 

aldaeratako eman daitekeen -tzako atzizkia berriz. Azken hau, formari 
begiratuz, badirudi -tzat + -ko leku genitiboaren markarekin osatua dagoela. 
Adibide hauetan ikus daiteke: 

 
(101) gizóntzat/gizóntzakò artú dut 
(102) áintzat/áintzakò artú dut 

 
Biek antzeko adierazia dute, bata zein bestea erabil daitekeelarik esanahi 

berdintsuarekin. Usuagoak dira, bere erabilera urrian, -tzat soila duten fomak -
ko atzizkia dutenak baino. Eta baliteke, gainera, -tzako forma helburuzko -tako 
eta -tzat prolatiboaren nahastetik etortzea. 

 
Bi horiezaz gain, badago beste atzizki bat, zenbaitetan, paper hori bera 

betetzeko erabiltzen dena: -tako morfema dugu hain zuzen ere. Hiztun 
askorentzat menditzat/menditako aldaerak esanahikideak dira eta ez dute 
halako bereizkuntzarik egiten bataren eta bestearen artean, zenbait 
(testu)ingurunetan. 

 

                                                 
153 Beste zenbait euskalkitan -n sudurkariarekin eta -l albokariarekin amaitzen diren hitzetan -
tzat eta -tako bi atzizki hauen hasierako herskariak bere horretan mantentzen dira, hots, ez dira 
ahostun bihurtzen. Ez eta Goizuetako hizkeran ere. Baina ezaugarri hau ezin dugu, gure 
kasuan, aintzako hartu, zeren erlatiboak eraikitzeko darabilgun -tako atzizkiko herskaria ere, 
esaterako, ez baita ahostuntzen (cf. emantako enkargua, intako lana ditugu, eta ez *emandako 
edo *indako). Beraz, beste atzizkietatik bereizteko ez digu gehiegi balio tasun honek. 
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Baina -tako atzizkiak badu -tzat-ek ez bezalako betekizunik, edo nahiago 
bada, eremu desberdin bat hartzen du. Begira, bestela, hurrengo adibide 
hauek: 

 
(103) neskátakò óbe(a) da orí lánekò b[a]iño 
(104) barátzatakò artú dutè alór orí 
(105) alórtakò txukúndu dutè déna 
(106) etxóla bórdatakò pá[ra]tu dutè 

 
Esaldi hauetan -tako atzizkiak nolabaiteko helburua adierazten du argi 

eta garbi; orduan, honelatsu eman dezakegu: neskatako = neskatan ibiltzeko, 
laneko = lan egiteko, bordatako = borda bezala erabiltzeko,… 

 
Areago, kontestu berdinetan esanahi diferentea dute hiztun gehienentzat. 

Hori gertatzen da honako adibide honetan: 
 

(107) a) gizóntzat artú dut154 
  b) gizóntakò artú dut 

 
Lehenengo esaldiarentzat hiztunek honako itzulinguru hau ematen dute: 

gizona zela uste nun, eta emakumea izaki'. Bigarrenari, aldiz, nerekin bizitzeko, 
edo ezkondu eta gero elkarrekin bizitzeko esanahia ematen diote, beraz, 
bigarren honen adierazia 'senar izateko' edo litzateke, bestela adieraziz, 
nolabaiteko helburua edo markatuko luke. 

 
Orduan, bi atzizki desberdin genituzke hainbat testuingurutan garbi ikus 

daitekeenez, nahiz eta batzuetan bien arteko muga non dagoen kokatzea zail 
egiten den: 

 
1.- -tzat (-tzako): arrunt gutxi erabiltzen den prolatibo atzizkia, 'ustea' edo 

'irudipena' edo adierazten duena. Horregatik ezin dugu atzizki hau 'destinatiboa' 
kasuaren barnean sartu, berez inolako helbururik azaltzen ez duelako. 

 
2.- -tako: askoz ere erabilera oparoagoa azaltzen duen atzizkia. 

Adieraziaren aldetik nolabaiteko helburua edo markatuko luke. Atzizki honek, 
orduan, esanahiari begira, baduke sarbiderik destinatiboaren barnean. Hala 
ere, susmoa dugu (eta hau sakonago aztertzeko hipotesi bezala botatzen 
dugu), zinetako -tako atzizkia izan beharrean ez ote den mugagabeko -ta- + -ko 
modura aztertu behar. Aztertu dugun hizkeran hizkeran inesiboaren gainean 
nahiz adlatiboaren gainean -ko erantsiz ez da ageriko diferentzia handirik 
somatzen, azalean itxeko forma gelditzen zaigu ondorengo adibidean: 

 
(108) itxéko atéa (nongo) 
(109) itxéko bidéa (nó[ra]ko) 

 

                                                 
154 Goizuetan senar-emaztek hitz konposatua erabiltzen da, baita senarra bakarrik eta 
emaztea bakarrik ere, baina usuena  gizona (= senarra) eta andrea (= emaztea) esatea da; 
beraz, nere gizona edota nere andrea = nere senarra edota nere emaztea da. Esanahi hau 
hartzeko (hau da, gizon = senar eta andre = emazte), ikus daitekeen moduan, normalean, gizon 
eta andre hitzek izenordainen bat hartzen dute genitiboan. 
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Eta -tako atzizkiarekin ere antzeko zerbait gertatzen zaigu. Afera da izen 
horiek mugagabeko formak har ditzaketen edo ez: 

 
(110) bórdakò eráman dut sardéa 
(111) bórdatakò pátu dutè etxóla 

 
Ikusi dugu neskatako edo laneko bi modutara interpreta daitezkeela; alde 

batetik, neskatan/lanean + -ko modura, eta beste aldetik neskatara/lanera + -ko 
modura, galdekaria zertako delarik, jakina, ez baitira bereizten zertako eta 
zertarako bi galdetzaileak. Horregatik diogu forma hauen azpian ez ote 
dezakegun adlatiboa aurki (cf. bordara eramateko, bordatarako paratu [= borda 
izateko],…), azken finean, helburua, xedea adierazten baitute gizontako, 
andretako eta antzekoak bezala. Aldiz, -tzat atzizkiak ez du balio horrenik 
zenbait hiztunentzat, ustea edo irudipena bakarra azaltzeko bakarra balio baitu. 

 
 
10.- Pospozioak 
 
Posposiziorik garrantzitsuenak gure hizkeran honako hauek ditugu: 
 
antzera: katu(n) antzera yarri,… 
arabera: orren arabera,… 
arte: gauza askon arten, neskatxen artetik,… 
barna: mendin barna,… 
betti: malda(n) betti,… 
bide: la[g]unan bidez,… 
bittarte: etxera bittarte, zure bittartez,… 
buru: bi e[g]unen burun, orreri buruz,… 
esker: zueri esker,… 
esku: zure esku,… 
gabe: kotxeik gabe (kotxei pe), diru gabe,… 
ga(i)ñ: horren gaiñ, kotxez gañera itxea aldatu do,… 
gisa: aurrak been gisa da(b)iltza, bere (g)isa da(b)il,… 
gotti: malda(n) gotti yo[a]n,… 
inguru: amarrak ingurun, erri ingurutik etorri,… 
kontra: nere kontra,… 
mende: zenbetten (< zenbaiten) mende e[g]on,… 
orde: Mikelen ordez,… 
pare: Leitzan pare, gure paren/paretik,… 
parte: osaban partez/partetik,… 
pe: mai pean, gona pean… 
billa: gure billa,… 
zai: zuen zai,… 
eske: aien eske,… 
 
Berezi samarrak diren arren ondoko hauek ere posposiziotako hartuko 

ditugu: 
 
alde: zure alde(-n, -ra, -ko, -tik) 
arte: bien arte(-n, -ra, -ko, -tik) 
aurre: zubi(n) aurre(-n, -ra, -ko, -tik) 
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azpi: zubi(n) azpi(-n, -ra, -ko, -tik) 
barren: itxe(n) barren(-en, -era, -eko, -etik) 
ga(i)ñ: tellatu(n) ga(i)ñ(-en, -era, -eko, -etik) 
ondo: zubi(n) ondo(-n, -ra, -ko, -tik) 
 
Posposizio asko eta askok kasu markaren bat eskatzen dute berekin 

batera ibiltzeko. Haurraren hizkuntzaren jabekuntzan, kokapen espazialaren 
zehaztapena dela eta, badirudi hainbat posposiziok behartuko duela haurra 
kasu marka zenbait erabiltzera, eta hainbat kasuren barneratze prozesua azkar 
dezakeela. 



— 206 — 

 
 
 

8.- SINGULARRA/PLURALA ETA MUGAGABEA BEREIZTEKO 
BIDEAK 

 
 
Gure euskalkiaren ezaugarri azpimarragarrienak aipatu eta kasu 

desberdinen deskribapena xehekixeago egin ondoren, 'Gipuzkoako'155 Goi-
nafarrerako euskalki honek guri dagokigun ondorengo azterketa burutzeko zer-
nolako arazoak planteiatzen dizkigun azaldu behar dugu. 

 
Lehenik eta behin, eman ditugun argibideetatik erraz ondoriozta 

daitekeen moduan, esan behar da kasu askotan singularra eta plurala ez direla 
elkarrengandik bereizten. Helduen hizkeran arrunt zaila suertatzen bada 
bataren eta bestearen arteko diferentzia sumatzea, hizkuntz garapenaren 
prozesuan haurrek egiten dituzten ekoizpenetan nekezagoa da agian 
desberdintasun hori aurkitzea. Ekintza linguistikoan parte hartzen duten beste 
osagaietan oinarritu behar dugu zein den zein argitzeko. Batzuetan aski izanen 
da testuinguru linguistikoa bera behatzea kasua daraman hondarkia 
singularrean edo pluralean dugun jakiteko; hori gertatuko litzaiguke, esaterako, 
ondoko esaldietan: 

 
(1) gizonak in do 
(2) gizonak in dute 

 
edo beste hauetan:  

 
(3) gizonari (e)san dit ['diot'] 
(4) gizonari (e)san ditet ['diet'] 

 
Ikus daitekeenez, aipatutako esaldiotan aditzak adierazten digu izenean 

agertzen zaigun hondarkia singularrean edo pluralean doan, hobeki esan, 
singulartzat edo pluraltzat hartu behar den, daukan itxurari bakarrari begira ez 
baitago inolaz ere jakiterik lehenengoa edo bigarrena den. 

 
Beste zenbaitetan ez aditzak, baizik eta esaldiaren inguruko beste 

elementuek emanen digute argibiderik aski interesatzen zaigun izen hori zertzat 
edo nolakotzat hartu behar dugun azaltzeko. Zeñek in do ori? galderari era 
honetara erantzun diezaioke goizuetar batek: 

 
 (5) Nere lengusuk eta nik 
 
Adibide honetan ez zaigu aditzik agertzen eta, beraz, ezin digu inolako 

laguntzarik eman (agertuta ere ez liguke guk bilatzen dugunaren berri askorik 
emanen). Baina adibidea era isolatuan hartuz (galdera zein zen kontuan hartu 
gabe) eta esaldia osatzen duten elementu desberdinei so eginez, pentsa 

                                                 
155 Bonaparteren sailkapenaren arabera Goizuetako hizkera Gipuzkoako Goi-nafarrera 
azpieuskalkiaren barnean sartzen da, nahiz eta gure ustez arrazoi frankorik baden azpieuskalki 
horretatik landa dagoela esateko. Horregatik paratu dugu 'Gipuzkoako' kakotx artean. 
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dezakegu 'nere lengusuk' sintagma ergatiboan dagoela, eta ez absolutiboan, 
formaren itxurari erreparatuz berdinak izan arren, ondotik heldu den izenordaina 
ere ergatiboan baitoa. 

 
Suerta daiteke, halaber, aipatu adibidean azaltzen den bezala, agirian 

azaltzen diren elementu linguistikoek singularra edo plurala den jakiteko 
argitasun nabarmenik ez ematea. Paratu dugun adibidean zeñek in do? 
galderari norbaitek nere lengusuk sintagma bakar-bakarrik emanen balu, ez 
genuke jakinen bestelako xehetasunik gabe singularra edo plurala den. 

 
Horrenbestez, ez aditzak eta ez aditzaren inguruko beste osagaiek ez 

badigute inolako argibiderik ematen, esaldiaz gaindi dauden beste testuinguru 
zabalagoetara edo testuingurunetik at dauden osagaietara jotzea besterik ez 
zaigu gelditzen laguntza eske. Ingurune hori, testua den heinean, baliagarria 
eta erabilgarria (eta batzuetan ezinbestekoa) izanen zaigu hainbat eta 
hainbatetan. 

 
Beste hainbat kasutan, ordea, testuinguru hori ere ez dugu aski izanen 

aztertu nahi dugun izenkiaren nolakotasuna eta zehaztasuna agirian paratzeko. 
Horrelakoetan, ekoizpen hori burutu den testuingurutik testuaren ingurura igaro 
behar dugu argitasun bila, hau da, elementu linguistikoek ematen diguten 
informaziotik lekora bilatu behar dugu izenkiaren bakar/aniztasun ezaugarriaren 
berri, hizkuntz ekintza burutu den osagai ezlinguistikoetara joaz. 

 
Gure kasuan, testuari dagokion inguru ezlinguistikoa bideoaren bitartez 

jaso ahal izan dugu eta, neurri batean behintzat, transkribatu, azterketarako 
argitasunik eman diezagun. Konparaziora, haurrak 'papiñakin' esaten badu, 
badakigu -bideoan ikus daitekeelako- panpina bakarraz ari den edo batzuez ari 
den, horrela sor daitezkeen zalantzak desager baitaitezke. 

 
Hala ere, beste hainbatetan jazo denez, ez bideoan hartutakoak eta ez 

transkribatutakoak ez dute balio handirik izan haurren ekoizpenei buruzko alde-
aldeko argibiderik emateko. Honelakoetan, beste erremediorik gabe, ezin izan 
da ezertxo ere egin, zalantza bere hartan gelditu baita. 

 
Beraz, hiru elementu horiek (segida linguistikoak, testuinguruak eta 

inguruak) eman diezazkiguketen argitasunak atzendu gabe, gatozen kasuak eta 
izen sintagmaren determinazioa aztertzerakoan sor dakizkigukeen arazoak 
aurrikustera. 

 
Lehenengo arazoa absolutibo plurala eta ergatiboaren arteko bereizketa 

egitea da. Esan bezala, morfologikoki bi kasuak bereizten ez direnez, bata den 
edo bestea den erabakitzeko arestian aipatutako bideetara jo behar dugu. 

 
Sortu zaigun beste arazoa izen arruntetan singularra, plurala eta 

mugagabea desberdintzea izan da; ez baitira ondoko kasu hauetan 
morfologikoki diferentziak markatzen: 

 
  SING. = PL. = MUGAG. 
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     konts.#  bokal # 
 
- ergatiboa   gizonak  itxek 
- datiboa   gizonari  itxeri 
- jabego genitiboa  gizonan  itxen 
- soziatiboa   gizonakin  itxekin 
- destinatiboa  gizonantzat  itxentzat 
- motibatiboa  gizonangatik itxengatik 
 
Eta izen bizidunekin beste kasu hauetan: 
 
  SING. = PL. = MUGAG. 
 
     konts.#  bokal # 
 
- inesiboa   gizonangan  amangan 
- adlatiboa   gizonangana amangana 
- muga adlatiboa  gizonanganaño amanganaño 
- ablatiboa   gizonangandik amangandik 
 
Kasu hauezaz gain instrumentala dugu, zenbaitetan bereizten dena eta 

beste zenbaitetan, berriz, ez (cf. instrumentalari dagokion zatia 7.2.3.7. 
puntuan). 

 
Hizkuntzaren jabekuntzaren deskribapenerako arrunt garrantzizkoa izan 

daitekeen puntu hau ez argitzea, hau da, haurrek kasu desberdinen 
singularreko, pluraleko eta mugagabeko formak zein adinetan erabiltzen hasten 
diren eta nola erabiltzen dituzten ez ikustea tamalgarritzat jo behar dugu gure 
ikerketarako, baina errua ezin egotziko diegu ez haurrei eta ez euskalkiari, ez 
bailitzateke inolaz ere zilegi izanen. Desberdintasun hau egiten duten 
euskalkietako haurrekin (edo batuan ikasten duten haurrekin) erkatu beharko 
diferentzia nabarmenik gertatzen den edo ez ikusteko, edo hainbat kasutako 
singular/plural ezaugarriaren jabekuntza aztertzeko, guk bildutako korpusaren 
bidez ezin izan baitugu argibide handirik atera. Aurrerago, eta datu gehiago 
jasotzen den heinean, zehaztasun gehixeago lortuko ahal dugu baldinbaitan! 

 
Euskalkiaren gabezia dela eta, aipatu ditugun kasu horietan ezin izan 

badugu singular/plural/mugagabe tasun horren agiriko aztarnarik bilatu ere, 
beste hainbatetan ezaugarri horiek morfologikoki ongi markatzen dira, eta 
hauetan oinarritu behar izan dugu informazio horren berri izateko. 

 
Aipatu hiru tasun horiek hondarkian bereizten dituen kasu bakarra 

absolutiboa da. Gainerako guztiek edo ez dute hiruetako garanik bereizten edo 
bi besterik ez dituzte desberdintzen: batzuetan singularreko eta pluraleko 
formak dira ongi bereizita aurki daitezkeenak, eta besteetan mugagabearen eta 
mugatuaren artean egin daiteke nolabaiteko desberdintzea. 

 
Hona hemen, orduan, hondarkian elementu desberdinak non edo nola 

aurki daitezkeen labur-antzean azaldurik: 1.- mugagabea, singularra eta plurala 
bereizten duen gramatika kasua (absolutiboa); 2.- singularra eta plurala 
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bereizten diren kasuak; eta 3.- mugagabea eta mugatua bereizketa burutzeko 
testuinguruak zein diren. 

 
 
8.1.- Mugagabea/singularra/plurala bereizketa 
 
Absolutibo kasu gramatikalean bakarrean bereizten dira aipatutako hiru 

tasunak: mugagabean ø, singularrean -a eta pluralean -(a)k, azken honetan 
izen motaren arabera -ak edo bestela -(e)k modura gauzatzen direla. Hona bi 
motetako izenak: 

 
       MUGAGABEA SINGULARRA PLURALA 
 

Kontsonantez bukatua  gizon  gizona  gizonak 
Bokalez bukatua   seme  semea  semek 
 
 Gehien erabiltzen den kasua denez, eta euskarak dituen hiru tasun 
horiek bereizten direnez, arreta berezia eskainiko diogu gure azterketan, izenen 
determinazioa hobekien ikusten den kasua baita. 

 
Gainerako kasuetan, oposiziorik badenean, edo singularra pluralari 

kontrajartzen zaio, edo mugatuaren eta mugagabearen artean bilatu behar dira 
nolabaiteko bereizketak. 

 
 
8.2.- Singularra/plurala bereizketa 
 
Oposizio bitar hau kontuan izanik, bi ezaugarri horien arteko bereizketa 

hiru modutara aurki daiteke. Alde batetik, lekuzko kasuetan erraz nabaritzen da 
bata edo bestea den (cf. sing.: mendian, pl.: menditan,…); beste aldetik, 
erakusleak ditugu bereizkuntza horren adierazgarri nagusienak, singularrekoek 
erreferentzia bakarra izanen dutelarik eta pluralekoek bat baino gehiago (cf. 
sing.: au, pl.: oi(e)k,…); eta azkenik, izenlagunen gainean eraikitako sintagma 
absolutiboek erakutsiko dute gauza bakarrez edo gehiagoz ari garen (cf. sing.: 
Koldona, pl.: Koldonak,…). 

 
 
8.2.1.- Lekuzko kasuetan 
 
Singularra eta plurala, goitiago esan bezala, ondoko lekuzko kasu 

hauetan denetan bereiz ditzakegu, hurrenez hurren, ondoan erakusten dugun 
moduan: 

 
     SINGULARRA  PLURAL/MUGAG. 
 
Inesiboa   mendin   menditan 
Adlatiboa   mendira   menditara 
Muga adlatiboa  mendiño   menditaño 
Ablatiboa   menditik   menditatik 
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Leku genitiboa156  mendiko   menditako 
 
Singularra eta plurala desberdintzeko azken honi -ta- artizkia eransten 

zaio, eta horrela diferentzia garbi markatzen da. 
 
 
8.2.2.- Erakusleetan 
 
Hiru graduak markatzeko erabiltzen diren hiru erakusleen forma 

desberdinek inolako arazorik gabe azaltzen digute erreferentzia bakarraz edo 
anitzez ari garen. Goizuetako hizkeran era honetara banatzen dira: 

 
    SINGULARRA  PLURALA 
 
1. gradua        au     oi(e)k 
2. gradua        ori     ori(e)k 
3. gradua        ora     ai(e)k 
 
Jakina, absolutiboaz gainera beste kasu guztietan ere desberdintzen 

dira. 
 
Guk erabili dugun corpusean hemen aipatu ez ditugun zenbait forma 

desberdin azaldu zaizkigu, batez ere hau erakusleari dagokion pluraleko 
forman. Egoitzek, esaterako, au(e)k, oi(e)k eta ok aldaera diferenteak erabiltzen 
ditu, zenbaitetan denak nahasiz. Desberdintasun hori, alde batetik eskolaren 
eraginari egotzi behar zaio, eskolan, ziurrenik, hauek erakuslea erabiliko 
dutelako; eta beste aldetik, ok aldaera, Egoitzen amaren eraginari zor zaio, 
berez, lesakarra delako. Baina aldaera diferenteak agertzeak ez du inolako 
oztoporik suposatuko lehenbiziko gradua beste guztietatik desberdintzeko 
garaian. 

 
 
8.2.3.- Izenlagunen gainean eraikitakoetan 
 
Izenlagunen gainean eraikitzen diren absolutiboek ere (azken finean 

absolutibo direnez) singularraren eta pluralaren arteko desberdintasuna adieraz 
diezagukete. Horrelako formak birdeklinatuak direla ere esan izan da157. 

 
Bereizketak gauzatzen dira absolutiboko morfemak daramatzaten 

heinean; horrela nerea/nerek, gizonana/gizonanak, emengoa/emengok, 
itxekoa/itxekok,… bereiz daitezke. Hauek, egia esan, ez dute berezko ezaugarri 
bereizlerik; izen baten ezabaketaren ondorioz genitiboei gaineratzen zaien 
absolutiboko markak baizik ez dira, baina guretzat balio izugarria dute 
elipsiaren ondorioz lortutako egitura hauek, zeren singularra eta plurala 
desberdintzeko erabil baititzakegu. 

                                                 
156 Berez izenlagunak osatzeko genitiboa izan arren, lekuzko kasuen ezaugarriak dituen 
heinean sartu dugu besteekin batera. 
157 Ikus esate baterako Barreña (1994: 526-528), bertan noren, nongo, zerez, norantz eta 
norentzat elementuen gainean eraikitako egiturei deitzen die birdeklinatuak. 
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8.3.- Mugagabea/mugatua bereizketa 
 
Lekuzko kasuetan mugagabearen (cf. menditan) eta mugatu 

singularraren (cf. mendin) arteko aldea ikus daiteke argi eta garbi; ez, horretik, 
mugagabearen eta mugatu pluralaren artean, bietan forma bera aurkitzen 
baitugu (cf. menditan). 

 
Euskalki honetan izen mugagabeak erabiltzeko testuingururik arruntenak 

eta nagusienak ohikoak dira. Beste zenbait modutan erabiltzen bada ere, guk 
zenbatzaileekin eta galdetzaileekin agertzen diren testuinguruei erreparatuko 
diegu batik bat. 

 
 
 8.3.1.- Zenbatzaileak 
 
Zenbatzaile zehaztuen nahiz zehaztugabeen erabilerak argi erakutsiko 

digu agertzen zaigun izena mugagabea ala mugatua den; oro har, honela azal 
dezakegu: 

 
 MUGAGABEA   MUGATUA 
 
 bi     biek 
 bi itxe    bi itxek 
 itxe asko (gutxi,…) 
 ainbeste itxe 
 … 
 
Beraz, zenbatzaileak singularra/plurala bereizketa egiteko baliagarri ez 

badira ere (bat/asko edo bat/bi oposizioa alde batera utziz, noski), nahitaez 
kontutan hartu behar ditugu mugagabea/mugatua tasunak definitzeko. 

 
 
8.3.2.- Galdetzaileak 
 
Euskaran arrunta denez, galdetzaileen erabileraren bidez jakin dezakegu 

haurra noiz hasten den mugagabeari dagozkion zinetako formak ekoizten. 
Beraz, zein, ze(r), zenbat eta beste hainbat galdetzailerekin erabilitako egiturak 
emanen digute mugagabeko formen berri. 

 
 
8.3.3.- Elementu bat baino gehiagoko Izen Sintagmak 
 
Jakina denez, gure hizkuntzan, oro har, hondarkiak izen sintagma osoa 

besarkatzen du bere baitan, eta bukaeran eransten. Hori horrela izanik, izen 
sintagma elementu bakarrez osatzen denean ez dago, askotan, mugagabearen 
eta mugatuaren arteko bereizketa gauzatzen den igertzerik. 
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Baina izen sintagma bi elementuz edo gehiagoz osatzen denean 
hondarki guztia, normalean, sintagmaren azkeneko zatiak eraman ohi du, 
aurreko elementu guztiak 'mugagabean' gelditzen direlarik158. Esaterako: 

 
(6) itxe txuri politta 
(7) itxe ttiki hortan 

 
Hortxe dugu morfema hutsak erabiltzeko beste aukera (cf. itxe, txuri, 

ttiki,…). Eta haurraren hizkuntz garapenaren eremuan oso garrantzizkoa da 
pauso hau aztertzea, zeren jauzi nabarmena izanen baita haurrarentzat 
elementu bakarreko determinaziotik elementu bat baino gehiagoz osatutako 
sintagmen determinaziora igarotzea. 

 
Mugagabe/mugatu bereizketarekin zerikusi handirik ez badu ere, 

interesgarria iruditzen zaigu, ildo beretik jarraituz, genitiboen eta beste hainbat 
izenlagunen gainean ezartzen diren determinatzaileen erabilera aztertzea. Edo 
bestela azaltzeko, haurrari zer zaio errazago 'nerea' ala 'nere etxea' esatea, 
'hemengoa' ala 'hemengo gizona' esatea? 

 
Hiru tasunen bereizketak egiteko baliabide hauezaz gain, guk nahi 

bezainbat datu ez badugu ere, uste dugu aski direla hemen azaltzen direnak 
haurra desberdinasun horiek noiz egiten hasten den ikusteko, eta prozesu 
guztian zehar bi edo hiru 'arau' horien barneratzea nola burutzen den 
deskribatzeko. Aipatu ditugun baliabide hauen bidez eginiko bereizketa nahikoa 
izanen dela uste dugu euskararen singulartasun, aniztasun eta 
mugagabetasunaren ezaugarrien norbereganatzea nola gauzatzen den 
deskribatzeko. Azalpen hauek, apika, aztarna franko emanen dizkigukete, 
bereizten ez diren beste deklinabide kasuetan ere nola gauza litekeen 
suposatzeko garaian. Baina balizko arrazoiek eta usteek ez dutela deusik 
frogatzen kontuan edukirik, gu ageriko eta zinetako datuei atxikiko gatzaizkie. 

                                                 
158 Ikusi dugun bezala, izen sintagma banandua eta aposizio ez-murrizgarrian paratzen diren 
elementuak arau honen salbuespentzat hartu behar ditugu. 
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IV. ATALA: 
 
 

HAURREK EMANDAKO 
HIZKUNTZAREN DESKRIBAKETA 
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9.- IZEN SINTAGMAREN DETERMINAZIOAREN  JABEKUNTZA 
ETA GARAPENA BI HAURRENGAN 

 
 
Deskribatu behar dugun hizkuntz unitateetako bat determinazioari 

dagokiona denez, har ditzagun bi haurren, bai Egoitzen eta bai Bianditzen, 
hizkuntz ekoizpenak eta azal ditzagun jabekuntza eta garapenaren 
gorabeheren xehetasunak esku artean ditugun datuak ikusirik. 

 
Baina haurren ekoizpenen deskribaketa zuzenera pasatu baino lehen, 

ohar batzuk egin beharrean aurkitzen gara, komeni baita hainbat gauza garbi 
utzi eta beste zenbait puntu ongi zehaztea. 

 
 
9.1.- Izen Sintagmaren deskribaketa dela-eta oharrak 
 
Determinatzaileen arlo honetan Euskaltzaindiari (1993) jarraikiz, hiru sail 

nagusi bereizi ditugu: mugatzaileak (artikulua, erakusleak eta guk 
mugatzailetzat jo dugun -ik mugatzailea), zenbatzaileak (zehaztugabeak, 
zehaztuak nahiz orokorrak bereiziko ditugula), eta azkenik, determinatzaile 
zehaztugabeak. 

 
Bestalde, arlo metodologikoan agertu dugun moduan, badirudi hizkuntz 

egitura bakoitzak bere bidea segitzen duela barneratze prozesu orokorrean, eta 
batez ere egitura jakin horren norbereganatzearen prozesuan. Horrenbestez, 
determinatzaile mota desberdinak banaka-banaka arakatu behar ditugu ahalik 
eta xehetasun gehienekin jarrai ditzagun. 

 
 
9.1.1.- Mugatzaileen deskribaketa 
 
Mugatzaileen artean, esan bezala, hiru azpisail eginen ditugu; batean 

artikuluari dagokion eremu zabal bezain korapilatsua deskribatuko dugu, 
bestean erakusleen erabilera aztertuko dugu, eta azkenekoan -ik 
mugatzailearen jabekuntz prozesuaren berri emanen dugu. 

 
 
9.1.1.1.- Artikulua 
 
Lehenik eta behin esan dezagun artikuluaren barneratze prozesua 

deskribatzeko hainbat puntu eduki behar direla kontuan. Hasteko, izen 
sintagmaren egitura bera nolakoa den ezin da atzendu, egitura horren arabera 
artikulua lekune batean edo bestean egon baitaiteke. 

 
Oro har, sintagma izen soil batez eratua dagoenean artikulua amaieran 

paratzen da (cf. etxea, belarria, gerrikoa, e.a.), baina izenari izenondoren bat 
eransten bazaio izenondoak bakarrik hartzen du mugatzailea, eta ez bi 
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elementuek (cf. etxe berria, belarri gorria, gerriko handia, e.a.). Azkenik, 
sintagmaren barnean izenlagunen bat txertatuz gero, izenaren ezkerretara ipini 
ohi da mugatzailerik gabe (cf. mendiko etxea, panpinaren belarria, beste 
gerrikoa, e.a.); era honetako sintagmetan, agi denez, izenak eraman ohi du 
artikulua. 

 
Hortaz, artikuluaren erabileran jokaera desberdinak agertzen zaizkigunez 

gero -izen sintagmaren osagaien arabera-, komeni zaigu alde banatatik 
deskribatzea, jabekuntz prozesuan jazotzen diren gertakariak hobeki ikusteko. 
Horrela, artikuluaren jabekuntza eta garapena izenetan, izenondoz osatutako 
sintagmetan eta izenlagunez osatutako sintagmetan nola gauzatzen den 
aztertuko dugu.  

 
 
 9.1.1.1.1.- Artikulua izenetan 
 
Izenen esparrura mugaturik ere, zenbait bereizketa egin beharra dago. 

Arestian esan badugu oro har izenek artikulua hartzen dutela, xehetasun 
gehiagorekin aztertzen hasiz gero ohar gaitezke ez dela guztiz egia 
lehentxoago egin dugun baieztapen hori, eta azpisailak finkatu beharrean 
aurkitzen garela hemen ere. 

 
Lehenik, izen bereziak ditugu; hauek, salbuespenak alde batera utziz, ez 

dute artikulurik onartzen (cf. Jexux, Miren, Hernani, e.a.). Segidan, izen 
arruntak daude; hauen artean, gehienek artikulua hartu behar izaten badute 
ere, banaka batzuek, hizkuntzaren integrazio maila desberdinean dauden 
mailegu batzuek, zenbaitetan onartzen dute eta beste zenbaitetan, aldiz, ez (cf. 
mósto(a), whíski(a), txupátxus(a), súgus(a), gusánitos, e.a.). Beste alde batetik, 
haur hizkerako izenak ditugu; hauen artean ere, batzuei artikulua eransten zaie 
(cf. totóa/ttottóa ['txakurra'], tútua/ttúttua ['txupetea'], txitxía ['haragia'], e.a.) eta 
beste batzuei, berriz, ez (cf. amatxo, amatxi, uau-uau, miau-miau, brun-brun 
['motorra duen edozer: kotxea, motoa, traktorea,…'], pitxítxì ['katua'], e.a.). Eta 
azkenik, izen elkartuak ditugu; jakina denez (Euskaltzaindia 1993:44), izen 
mota hauetan izen mugatzaileak ez, baizik eta izen mugakizunak hartzen du 
artikulua (cf. behi-esnea, txistor-puxka, e.a.). 

 
Ikus daitekeen eran, artikuluaren jabekuntza nola gauzatzen den ikusteko 

lau sail desberdin horietan gertatzen denaren berri eman behar dugu, zeren -
geuron buruari galde geniezaioke- nola daki haurrak izen bat zein sailetakoa 
den? Eta zein sailetakoa den jakinda ere, nola asmatzen du artikulurik daraman 
edo ez? Bereizketa horiek denak egitea ez al da haurrarentzat konplexua eta 
nahasgarri samarra? Galdera hauei erantzun baino lehen deskriba dezagun 
erreposkiago sail bakoitzean gertatzen dena. 

 
 
 a) Izen berezietan 
 
Sail honetako izenek artikulurik ez daramate, eta multzo honetan 

pertsona eta leku izenez aparte animalien izenak (cf. Pintto, Ton, e.a.), 
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panpinen izenak (cf. Goku, Yantxa, e.a.), janari-edari marka desberdinak (cf. 
Kola Kao, Kola Kola, e.a.) eta beste hainbat antzeko izen sartu ditugu.  

 
 
 b) Izen arruntetan 
 
Izen arrunten sailean, singularreko eta pluraleko formak zutabe banatan 

biltzeaz gainera, singularrari dagokion zutabean bi azpisail egin ditugu 
ekoizpenen bukaeren arabera; aurreneko azpisailean, -a-z amaitzen diren 
izenak jasotzen dira, eta bigarrenean ø bukaera dutenak. Amaiera -a dutela 
esaten dugunean adierazi nahi dugu hitzak bokala berezkoa izan dezakeela (cf. 
ama, aita, osaba, gazta, zapata, tapa,…), edo artikulu erantsia izan dezakeela 
(cf. kotxea, dirua, gizona,…). Lehenengo hitz moten kasuan zaila da esatea 
artikulurik baduten edo ez, hots, haurrak artikulua erantsi dien edo ez, 
Goizuetako hizkeran ez baitira hitz mota hauek mugatzailea itsatsita ere 
bereizten. Dena dela, behar izanez gero, adibideen iruzkinetan emanen dira 
azalpenak. 

 
Izen arrunten sail honetan sortzen den arazorik nagusiena artikulurik ez 

duten hitzen zerrenda zein den zehazki finkatzea da. Artikuluaren erabilera dela 
eta, arazorik gehien sortzen duten izen motak alde batetik maileguak dira (cf. 
yogur(ra), mosto(a), mono(a), txupatxus(a), e.a.), eta bestetik erdi izen erdi 
aditz diren elementuak (cf. salto, txoke, tiro, musu, e.a.). Lehenbizikoak, 
hizkuntzaren barneratze maila kontuan hartuta, artikuluarekin, gabe edota bi 
moduetara (artikuluarekin eta gabe) erabil daitezke. Eta bigarrenak egin 
aditzarekin dihoazenean artikulurik gabe ematea dela zuzenena esaten badugu 
(cf. salto egin, txoke egin, tiro egin (bota), musu eman, e.a.), soilik ekoizten 
direnean ez dago garbi artikuluarekin edo gabe eman behar diren. Zer eman 
diozu? galderari musu(a) artikuluarekin nahiz gabe erantzun dakioke, baina ez, 
esaterako, *min mugatzailerik gabe. Hortaz, zer egin duzu? galderari salto, 
txoke, e.a. inolako artikulurik itsatsi gabe erantzun diezaioke haurrak. 

 
Aipatu ditugun erako erantzunak eta artikuluarekin nahiz gabe erabil 

daitezkeen izenen ekoizpenak ontzat hartu ditugu; alabaina ezegitezko hustzat 
jo ditugu artikulua behar bai, baina gabe daudenak. Koadroak agertzen 
ditugunean, beti eskuineko aihekan haurrak eginiko huts moten eta hutsen 
kopurua agertzen da.  

 
Pluralean dauden izenak direla eta, aitortu behar dugu zenbaitetan 

pluraleko formen bukaerako herskaria ez dela entzuten (ez pluralekoa, ez 
ergatiboaren marka, ez ablatiboaren bukaerako herskaria, ez eta hitz amaieran 
suertatzen diren kontsonante herskari asko eta asko ere), baina tankera 
honetako egiturak zuzentzat jo ditugu, baldin eta (testu)inguruak eta 
erreferentzia pragmatiko-semantikoak aski argibide eskaintzen badizkigute 
haurra elementu bakarrez edo anitzez ari den erabakitzeko. Ez da ahantzi 
behar erabaki hartze horretan ageriko marka morfologikoek lagun 
diezaguketela, zeren bokalez amaitzen diren hitzetan singularra eta plurala ongi 
bereiz baitaitezke (cf. argia/argik, eskua/eskuk, itxea/itxek, margoa/margok, 
e.a.) 
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 c) Haur hizkerako izenetan 
 
Haur hizkerako izenetan, arruntetan bezalaxe, artikuludun eta artikulu 

gabeko izenak aurki ditzakegu; sail honetan mugatzailerik hartzen ez dutenak 
ugariagoak dira izen arruntetan agertzen direnak baino. 

 
Artikuludunen eta gabekoen zerrenda garbi zehaztea oso erraza ez bada 

ere, gehienbat helduen erabilera nahasi samarra suertatzen delako, diogun 
artikulugabeko izenen artean animalien hotsak imitatzen dituzten onomatopeia 
guztiez gainera, badirela hizkera honetako berezko hitzak (cf. pitxitxi, gol, e.a.) 
eta guk sail honetan sartu ditugun beste batzuk ere (cf. amatxo, aitatxo, 
amatxi,…)159. 

 
Deskribaketa, hortaz, singularrari dagokionez, hitz bukaeraren arabera 

burutuko da: alde batetik -a-z amaitzen direnak, eta beste aldetik ø amaiera 
dutenak. Pluraleko formak aparteko sail batean sartuko dira, eta azkenik, 
egitezko eta ezegitezko hutsen zerrenda emanen da, koadroetako eskuin 
aldean. 

 
 
 d) Izen elkartuetan 
 
Ikusi nahi dugu izen elkartuak osatzeko garaian haurrek zer-nolako 

jokaera duten izen mugatzaileari dagokionez, hau da, jakin nahi dugu izen 
elkartuak izen soil bezala tratatzen dituen haurrak edo garapen berezia 
jarraitzen duten bi izen desberdinen elkarketatzat ulertzen dituen. 

 
 
9.1.1.1.2.- Artikulua izenondoz osatutako      

 sintagmetan 
 
Izenez gainera, sintagma beste osagarri batzuez ere osa daiteke, eta 

hain zuzen ere hauek dira orain deskribatu nahi ditugunak, batez ere izenondoz 
osatutako sintagmak. Artikuluaren erabilera hobeki ikusi ahal izateko bi azpisail 
bereizi ditugu, alde batetik izenondo soilez osatutako sintagmak dituzten 
berezitasunak azalduz, eta beste aldetik, izen + izenondo segidaz osatutakoak, 
hauetan bereziki artikuluaren jokaerari erreparatuz. 

 
 
 a) Artikulua izenondo soiletan 
 
Izen sintagma batean ardatz elementu bat beharrezkoa baldin bada ere, 

zenbaitetan ezaba daiteke, beste elementu osagarriak bakarrik gelditzen 
direlarik. Horixe gertatzen da izenondo soilez osatutako sintagmekin. 

 

                                                 
159 Izen mota hauek sail honetakoak direla esateko badaude arrazoiak, gure ustez, nahiz eta 
azalpen guztiak emateko oraingo hau ez den ez unerik eta ez lekunerik egokiena (hala ere, ikus 
izen sintagmaren atalean izen arruntez eta bereziez dioguna). 
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Aitzina jarraitu baino lehen esan behar dugu helduak haurrei zuzentzen 
zaizkienean hainbat izenondo artikulurik gabe emateko joera dutela, hala nola 
tonto, guapo, kotxino, mañoso, txotxolo, potxolo, e.a. Ikus daitekeen moduan 
gehienak erdaratik mailegatutako hitzak dira, eta agian horrek zerikusirik izanen 
du artikulurik gabe emateko garaian, baina ezin dezakegu esan beti horrela 
gertatzen dela, zeren alde batetik hitz batzuk (cf. txotxolo, potxolo) ezin 
baititugu mailegu berritzat jo, eta beste aldetik, helduek ez baitituzte modu 
arruntean, artikulurik gabe erabiltzen, gehienetan artikuluarekin ahoskatzen 
dituzte eta (cf. tontoa, mañosoa, e.a.). Eta jakina, askotan haurrak helduari 
imitatzen dionez, artikulurik gabeko izenondoak ere agertzen zaizkigu. 

 
Hori dela kausa, izenondoen saila deskribatzeko garaian, izenetan egin 

dugun bezalaxe, -a amaiera duten izenondoak eta ø amaiera dutenak bereizi 
ditugu. 

 
Bestalde, berez izenondo diren arren, partizipioak bereiz ematea erabaki 

dugu desberdintasunak -baldin badaude- edo berdintasunak argi azal daitezen. 
 
Izenondo arrunten eta partizipioen pluraleko formak agertzen diren edo 

ez ikusi ostean, sail guztietan egin dugun bezala egitezko eta ezegitezko 
adibideen zerrenda osatu dugu. 

 
 
 b) Artikulua izen + izenondo segidetan 
 
Azpisail honetan sintagma bakarra osatzen duten elementu bat baino 

gehiagoko segida linguistikoak besterik ez ditugu hartuko aintzako. 
  
Euskaraz, oro har, artikulua izen sintagma osoari paratzen zaionez, eta 

ez sintagmako elementu desberdinei, batez ere interesatzen zaiguna ardatz 
elementuak izenondoak hartzen dituenean, haurrek izen sintagma osoa 
determinatzen duten edo sintagmako elementu guztiak egiten dituzten 
behatzea da. 

 
Horretarako haurraren ekoizpenak hiru multzo nagusitan sailkatzea 

erabaki dugu. Alde batetik, izenondo +izenondo + artikulu (+plurala) segida 
duten ekoizpenak bildu ditugu (cf. haundi-haundia); beste aldetik, izen + 
izenondo + artikulu (+ plurala) segida daramatenak (cf. kotxe polita); eta 
azkenik, nahiz eta modu desberdinetakoak bereiz daitezkeen, bananduta 
emaniko sintagmak jaso ditugu beste multzo batean (cf. hau da ttikia kotxea), x. 
koadroan ikus daitekeen bezala zutabeetan banaturik. Azkenik, sail bakoitzean 
egin dugun moduan, multzo bakoitzari dagozkion egitezko eta ezegitezko 
hutsak emanen ditugu, hurrenez hurren. 

 
Multzo bakoitzean absolutiboa ez den kasu marka baldin badaramate 

sintagmek, koadroetatik aparte, bereiz, emanen ditugu. 
 
 
9.1.1.1.3.- Artikulua izenlagunekin osatutako     

 sintagmetan 
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Izenaren osagarri diren elementu hauek, izenondoak ez bezala, eskuarki 

izenaren ezkerretan txertatzen dira. Jakina denez, ardatz elementuaren 
ezabaketaren ondoren soil-soilik geldi daitezke, izenondoak bezala, artikulua 
edota hondarkia itsatsiz. Batez ere artikuluaren erabilera behatzea interesatzen 
zaigula jakinik, haurrak osagarri elementu hauek bakarrik edo izenekin eraikitzen 
dituen (eta izenekin ematen dituenean zein eratakoak diren) eta modu batera edo 
bestera noiz hasten den erabiltzen deskribatzen saiatuko gara. 

 
Esan daiteke helburua izenlagun guztien deskribaketan berdina dela; 

aurrenik, izenlaguna (artikuluarekin batera) bakarrik agertzen den edo izenkiren 
batekin agertzen den behatuko da; eta gero, sintagmaren barnean bi elementu 
desberdin suertatzen direnean artikuluaren erabilera nolakoa den azalduko da, 
eta horretarako mugatzailea izenak bakarrak hartzen duen edo bi osagaietara 
hedatzen den ikusi behar dugu. Ezaugarri hauek izan ditugu aintzako 
izenlagunekin emandako sintagmak zutabetan sailkatzeko, hau da, -ko/-en + -
a(k) modura ekoiztua dagoen, -ko/-en + izen + -a(k) modura agertzen den, 
banandutako izen sintagma den, edo beste nolabaitekoa den ikusiko beharko 
dugu. 

 
Euskaraz izenlagun desberdinak ditugunez, banan bana azaltzea 

egokiagoa dela iruditu zaigu, nolabaiteko desberdintasunik baden edo ez 
ikustearren. Horretarako hiru azpisail bereizi ditugu: a) -ko leku genitiboarekin 
eratutako sintagmak, b) -en jabego genitiboarekin osatutakoak, eta c) beste 
izenlagunarekin eraikitakoen jokabidea. 

 
 
 a) Artikulua -ko izenlagunarekin osatutako     

 sintagmetan 
 
Oro har -ko morfema leku genitiboko atzizkia dela esan bada ere, atzizki 

bera erabiltzen da bestelako izen sintagmak osatzeko160, hortaz, atzizki honekin 
eratutako sintagma guztiak hartu ditugu aintzat sail honetan (cf. nolako, 
ho(ne)lako, halako,…). 

 
Izenlagun honen kasuan batez ere begiratu nahi dugu ea bi haurren 

hizkuntzaren jabekuntzaren prozesuan -ko atzizkia duten sintagmak 
artikuluarekin (cf. hemengoa) edo izenarekin (cf. hemengo etxea) agertzen 
diren lehenik. 

  
 
 b) Artikulua -en izenlagunarekin osatutako     

 sintagmetan 
 
Izenlagun honekin, aurrekoarekin bezala, multzoka sailkatuko ditugu 

(koadroetan zutabeka azalduak) agertzen diren adibideak. 
 

                                                 
160 Ikus deklinabideari eskaini diogun atalean leku genitiboari buruz dioguna (4.2.2. puntua). 
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Baina oraingoan, -ko izenlagunarekin egin ditugun multzo desberdinez 
gainera, interesgarria iruditu zaigu izenlaguna artikulurik gabe dihoanean 
posposizioren batekin agertzen denentz edo izenen batekin agertzen denentz 
bereiztea, hau da, begiratu nahi dugu posposizioek era honetako sintagmen 
jabekuntza errazten edo laguntzen duten, edo izenekin eraikitako sintagmak 
bailira bezalaxe jokatzen duten. Hots, jakin nahi dugu haurrak -en atzizkiarekin 
osatutako elementu bat baino gehiagoko sintagmetan ardatz elementua 
nolakoa den, edo hobeki esan, ardatz elementua posposizioa izan edo izena 
izan, egitura honen jabekuntz prozesuan desberdintasunik baden edo ez, 
ardatz elementu horren izaerak eraginik baduen edo ez. 

 
 
 c) Artikulua beste izenlagunean 
 
Beste izenlagunarekin eratutako sintagmei aparteko koadrorik eskaini ez 

badiegu ere, esan beharra da sail honetako gainerako izenlagun guztien 
antzera jokatzen duela, eta adibide batzuk paratuko ditugula mostra bezala 
dauden testuinguru desberdinak islatuz. 

 
 
9.1.1.2.- Erakusleak 
 
Erakusleen deskribaketa egiterakoan lehenbizi zein testuingurunetan eta 

nola agertzen diren behatu behar izan dugu, interesatzen zaigun ikuspuntuaren 
arabera deskribaketa burutu ahal izateko. 

 
Haurren jabekuntz prozesuan arrunt goiz agertzen dira erakusleak, edo 

hobeki esan, azkar ikasten dute hau elementua ibiltzen, nahiz zenbaitetan huts 
egiten duten, berehalaxe Egoitzen ekoizpenak aztertzen ditugunean ikusiko 
dugun bezala. 

 
Oso goiz azaltzen dira, hitz bateko ekoizpenetatik bi hitzekoetara 

pasatzerakoan, esaldi askok eta askok erakusle deiktiko hau hartzen baitute 
oinarritzat hitz egonkor modura, eta honen gainean eraikitzen baitira bi hitzeko 
esaldi horiek (cf. hau mu, hau ninia, hau apo, hau ttikia,…). Deskribaketa egiten 
dugunean mintzatuko gara erreposkiago honezaz. 

 
Erakusleen eremu honetan batez ere interesatzen zaiguna da hau gizona 

hasierako bi hitzeko ekoizpenetik gizon hau esatera noiz eta nola gertatzen den 
aztertzea, hau da, deiktiko soil izatetik zinetako determinatzaile izatera 
igarotzen deneko pauso hori ahalbait hobekien deskribatzea eta aztertzea. 

 
Horretarako, erakusle + izenki segida duten multzoak eta izenki + 

erakusle segida duten multzoak hartu ditugu aintzat. Izenki esaten dugunean 
izenez eta izenondoez eratutako elkarketez ari gara. Jakina, izenez (cf. gizon(a) 
hau edota hau gizona) eta izenondoez (cf. ttiki(a) hau edota hau ttikia) 
osatutako ekoizpenez aparte, gehien interesatzen zaiguna determinatzailearen 
kokagunea denez, norbaitek lepora diezaguke zergatik ez ditugun izenlagunak 
multzo horretan sartu, lasai-lasai erabil baitaitezke erakusleak 
determinatzailetzat elementu hauekin ere (cf. hemengo hau, nere hau, beste 
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hau,…). Izenlagunak izenkien sail honen barnean ez sartzeko arrazoi nagusiak, 
erosotasuna, sinpletasuna eta gardentasuna izan dira. Bi haurrei dagokien 
corpus guztian behin baizik ez dugu aurkitu jabego genitiboarekin 
determinatzailetzat ibilitako erakuslea, eta hain zuzen ere Egoitzek darabil 
txiklearen hau 2;10;11 adinarekin. Horregatik, adibide bat besterik ez dagoelako 
utzi ditugu alde batera izenlagunak. 

 
Hortaz, lau multzotan (koadroetan zutabe desberdinetan emanak) 

sailkatu ditugu izenkia eta erakuslea elkarren ondoan agertzen diren segida 
hauek. Erakuslearen lekunearen arabera eta izen motaren arabera, hortaz, lau 
multzo hauek bereizi ditugu: 

 
1.- Erakuslea izenkiaren aurrean dagoela aurki dezakegu, ondotik -a 

duten izenkia daramatela (cf. hau gizona, hau ttikia,…). 
 
2.- Erakuslea izenkiaren aurrean dago, baina -a amaiera ez duten 

izenkiekin (cf. hori brun-brun, hau mu,…). 
 
3.- Erakuslea izenkiaren ondotik emana dago eta izenak -a darama (cf. 

gizona hau, ttikia hau,…)  
 
4.- Erakuslea izenkiaren ondotik emana dago, baina izenak ø amaiera du 

(cf. arre-arre hau, gizon hau,…). 
 
Dena den, argitu nahi dugu multzo baten barnean ere desberdintasunak 

badaudela, multzo berean sartu ditugun arren, ez baita gauza bera, esaterako, 
aditz laguntzailea ezabatu zaion hau gizona segida edo harridurazko hau 
gizona! esaldia; edo ez baita gauza bera, laugarren multzoan aurki ditzakegun 
aditz laguntzailea ezabatutako arre-arre hau segida, non erakuslea deiktiko 
soila den eta zuzen-zuzenean izenarekin lotua ez dagoen, eta gizon hau 
segida, non erakusleak determinatzaile modura jokatzen duen eta estuki 
izenarekin lotua dagoen. Badago alderik batetik bestera161. Baina esan bezala, 
zehaztapen guztiak haur bakoitzaren datuak aurkezterakoan eginen ditugu. 

 
 
9.1.1.3.- -ik mugatzailea 
 
Determinatzaile mugatzaileen barrenean -ik mugatzailea dugu, baina 

oraingo honetan arazoa ez du deskribaketak planteiatzen, zeren aroen arabera 
-ik atzizkia agertzen den edo ez erraz ikusten baita. Arazoa beste alde batetik 
heldu zaigu, hots, kontua da noiz erabili behar den eta noiz ez, edo beste era 
batera esateko, nola dakigu izenki bati artikulua paratu behar zaion edo -ik 
mugatzaile atzizkia ezarri behar zaion testuinguruneak argitzen laguntzen ez 
badigu? Zenbaitek ez dut ogia nahi dioenean hiztun edota entzuleen arteko 
inguru eta aurresuposizioetan oinarritu behar dugu ezaguna/ezezaguna edo 
masa/zehatza edo dena delakoa den esateko; bestela, beste inolako 
informaziorik gabe, ezin dugu esan esaldi hori gaizki dagoenik. 

                                                 
161 Erakuslea bakarrik dagoen edo determinatzaile modura izenarekin batera dagoen jakiteko, 
ikus absolutiboari eskainitako atala, erakusleen sailean. 



— 222 — 

 
Hiztunak esan nahi duenaren arabera, eta testuinguruak agindurik, 

kasuan kasu, artikulua edo -ik mugatzailea erabiliko du, berak adierazi nahi 
duenari egokien zer lotzen zaion. Orduan, neurri batean, hiztunaren baitan 
kokatu behar da bata edo bestea erabiltzeko aukera hori. 

 
Horrela dela onartuz, haurren ekoizpenen azterketa burutzerakoan 

antzeko arazoarekin egiten dugun topo: nola dakigu ezezko esaldi batean, 
esaterako, haurrak ezeztatzen duena gauza zehatz, konkretu, definitu eta ongi 
ezagutzen duen bat den edo alderantzizkoa den, hau da, ukatzen duena gauza 
abstraktua, masa eta ez definitua den? Adibide batekin hobeki ikusiko dugu 
seguruenik. Haurra animalien ipuin bat ikusten ari dela hemen ez da dordoka 
esaten baldin badu, nola hartu behar dugu dordoka izena mugatzailearen 
erabilerari dagokionez, beste inolako informaziorik gabe, zuzentako edo 
okertako? Dudarik gabe, datu gehiago behar ditugu bata den edo bestea den 
erabakitzeko. Haurrak mila bider ikusi baldin badu ipuina, eta baldin badaki orri 
horretan ez baina hurrengoan dordoka azalduko dela, nola jakin dezakegu guk, 
ekoizpena aztertzen dugunok, haurra dordoka zehatz horretaz (aurrexeago 
azalduko dela dakien eta berak ongi ezagutzen duen dordoka horretaz, edo 
izen berezia duen dordoka jakin batez) ari den edo beste era orokorrean 
ukatzen duen, alegia, ez dela dordokaren alerik agertzen orri horretan. 
Ikertzailearentzat gauza bat izan daitekeena haurrrentzat bestea izan daiteke 
eta alderantziz. 

 
Honek arazo franko sortzen dizkigunez, gauzatutako -ik mugatzaileak 

deskribatzeaz landara, beharrezkoa iruditu zaigu kontutan hartzera gutxienez 
zenbatetan para zezakeen baina paratu ez duen adibideen kopurua aintzat 
hartzea, hau da, zenbat izan daitezkeen ustezko ezegitezko hutsak. 

 
Bukatzeko, esanen dugu bi haurrengan aurkitu ditugun partitiboak 

ezezko esaldietan bakarrik agertzen direla, ez dugu bakarrik ere ediren ez 
galderazko eta ez baldintzazko esaldietan. Beraz, ezezko perpausen inguruan 
soilik arituko gara. 

 
 
9.1.2.- Zenbatzaileak 
 
Zenbatzaileen deskribaketa burutzeko, hiru zenbatzaile mota desberdin 

ditugula aintzat hartuz, beste hainbeste azpiataletan banatzea erabaki dugu, 
ezaugarri diferenteak baitituzte. Hiru azpiatal hauek honakook dira: zehaztuak, 
zehaztugabeak eta orokorrak. 

 
 
9.1.2.1.- Zenbatzaile zehaztuak 
 
Zenbakien kontzeptuen barneratzeak halako heldutasun kognitibo eta 

logiko-matematikoa eskatzen du, eta badirudi hiru urterekin haurra ez dela 
iristen heltze-maila horretara. Horrek ez du esan nahi, ordea, zenbakiak 
erabiltzen ez dituenik. 
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Zenbakien kontzeptua txoil barneratua ez izan arren, zenbatzailearen 
arloan sartzen gara bete-betean haurrak bat/bi, bat/asko oposizioak erabiltzen 
dituenean, eta bereizketa hori egiten hiru urte bete baino lehen hasten dira. 

 
Desberditasun horiek dira, hain zuzen ere, atzeman nahi ditugunak, 

linguistikoki markatzen baitira euskaraz. Horregatik, gure deskribaketan, 
erabilera mota horren nondik-norakoetan oinarritzeko, ez ditugu aintzako hartu 
haurrek ekoizten dituzten zenbaki enumerazioak -guretzat, askotan, 
zentzugabekoak-. Era berean, gure deskribaketarako argitasun handirik ematen 
ez eta, soil-soilik ekoizten diren zenbakiak162 ere baztertu egin ditugu. Dena 
dela, bakarka burutako hauetan mugatzailearekin batera heldu direnean 
azalduko ditugu mugatasuna adierazten dutela aditzera emanez. 

 
Dena den, bat eta bi (eta azken honekin batera gainerako guztiak) 

zenbatzaileak aztertzeko, bereizi egin behar izan ditugu izaera eta erabilera 
desberdinak dituztelako. Ezaugarririk nabarmenenak aipatzekotan, esanen 
genuke bat zenbatzailea izenaren ondotik dihoan bitartean, bi zenbatzailea 
izenaren aitzinetik aurkituko dugula, non eta bakarrik ekoizten ez den, eta bat 
zenbatzaileak ez duela sintagma mugaturik hartzen normalean, bi 
zenbatzaileak, ordea, bai. Hortaz, gure ustez zenbatzaileek hartzen duten 
lekunea eta mugatasunaren erabilera aski arrazoi badira bereiz aztertzeko. 

 
Beste ataletan egin dugun legez, koadroetan nolabait sailkatzeko, 

esanen dugu zenbatzailea bakarrik dagoela (koadroan Bak. bezala agertzen 
dena) esaldiaren barnean izenkirik gabe agertzen bazaigu (kontuan eduki, 
enumerazioetan emanikoak ez ditugula aintzat hartu). Eta beste aldetik, arreta 
berezia eskainiko diegu izenkiren batekin ekoiztuak dauden zenbatzaileei 
(koadroan Iz. + bat eta Bi + iz. modura emanak) eta, bi zenbatzailearen kasuan, 
berarekin batera ager daitekeen mugatzaile pluralaren erabilerari (cf. bi 
gizonak, bi kotxeak,…). Era berean, zenbatzailea tokiz aldatua duten adibide 
batzuk agertu zaizkigunez koadroan zutabe bat eskaintzea erabaki dugu 
(koadroan Ord. ald. = Ordena aldatua modura paratu dugu). Eta azkenik, 
zenbatzaile bakoitzaren ondoan egindako huts moten zerrenda ezarri dugu. 

 
 
9.1.2.2.- Zenbatzaile zehaztugabeak 
 
Zenbatzaile zehaztugabeen deskribapenerako, orain arte egin den 

bezala, aurrena sintagma bakar-bakarrik osatzen duten zenbatzaileen zerrenda 
ematen da (cf. asko etorri dira), eta koadroetan Bak. deituriko multzoan biltzen 
dira; gero, izenkiren batekin eraikitako sintagmak bereizi ditugu (cf. gizon asko 
etorri dira) eta Iz. + zenb. deitu dugun sailean sartu. Forma ihart(uak) deitu 
dugun zutabean eskerrak emateko erabiltzen dugun eskerrik asko formula 
jakina sartu dugu; beste zutabe batean, aurkitu ditugun IS bananduen kopurua 
paratu dugu; eta azkeneko sailean, buruenik, lehendik eman ditugunetan 
sailkaezinak zirenak sartu ditugu. 
                                                 
162 Baztertu ditugunak bat eta bi zenbatzaileak ez gainerako guztiak izan dira. Hala ere, 
interesgarria da haurrek zenbatasuna nola adierazten duten ikustea. Esaterako, 1;09;18 saioan 
Bianditzen amak galdetzen dionean Zenbat matte zo ama? izugarria bailitzan Bo(s)tt  
erantzuten du Bianditzek. 
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9.1.2.3.- Zenbatzaile orokorrak 
 
Zenbatzaile orokorrez den bezanbatean, bi haurren corpusean adibide 

gutxi agertzen eta, ez diegu beste zenbatzaileei bezala koadro berezirik eskaini. 
Dauden adibide urriak azalduko ditugu, eta besterik gabe xehetasunak emanen 
beharrezko deritzagunean. 

 
 
9.1.3. Determinatzaile zehaztugabeak 
 
Sail honetan bi determinatzaile nagusien (cf. zer eta zein) deskribaketa 

egiten da. Lehenbizi, zein determinatzaile eta zenbat aldiz agertzen den 
aipatzen dugu, eta ondotik, zer motatako determinatzailea den adierazten, hau 
da, galdetzailea den, mailakatzailea den edo nolakotzailea den zehazten dugu. 

 
Galdetzaileen erabilera dugu, ugariena izateaz aparte, interesgarriena, 

sintagma beste izenkirekin batera osatzen duenean forma mugagabeak 
erabiltzen baitira. Hortaz, galdetzaileen azpisailean bakarrik ekoizturikoak (cf. 
zer da hori?) eta izen batekin emandakoak (cf. zer mailu da hori?) bereizi 
ditugu, aipatu berri dugun xehetasun hori, hots, forma mugagabeen agerpena 
noiz hasten den hobeki ikusteko. 

 
Bestalde, mailakatzaile eta nolakotzaileen artean singularrean eta 

pluralean eraikitako sintagmak bereizi ditugu. Berez, singularraren eta 
pluralaren arteko desberdintasun hau ez dagokio determinatzaileari, berarekin 
batera dihoan izenaren formari baizik; baina interesgarria iruditu zaigu bereiztea 
haurrak zer-nolako joerak dituen ikusteko. 

 
 
9.2.- Egoitz: determinazioaren jabekuntza eta garapena 
 
Hiru determinatzaile mota desberdin nagusiak (mugatzaileak, 

zenbatzaileak eta determinatzaile zehaztugabeak) direla eta, orain artekoan 
deskribaketa orokorrari atxiki bagatzaizkio ere, puntu honetan Egoitzi dagozkion 
datu zehatzagoak azalduko ditugu. 

 
 
9.2.1.- Mugatzaileak 
 
Mugatzaileen artean, deskribaketa orokorrean aitatu bezala, 

artikuludunen, erakusledunen eta -ik mugatzailedunen datuak emanen ditugu. 
 
 
9.2.1.1.- Artikulua 
 
Helburua artikuluaren eta pluralgilearen erabilera deskribatzea izanik, sail 

desberdinak bereizi ditugu gertakari guztiak bertagotik jarraitzeko; hortaz, 
kategoria eta sintagma motaren arabera, artikuluaren erabilera nolakoa den 
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ikusiko dugu bai izenetan (hauen barnean izen bereziak, arruntak, haur 
hizkerakoak eta izen elkartuak aztertuko ditugula), bai izenondoetan (soiletan 
nahiz izen multzoa osatzen duten sintagmetan) eta bai izenlagunez osatutako 
sintagmetan ere. 

 
 
9.2.1.1.1.- Artikulua izenetan 
 
 a) Izen berezietan 
 
Egoitz 1;08;17163 adinarekin hasten da izen bereziak ematen. Adin hori 

baino lehen izen arruntak eta haur hizkerakoak ekoizten bazituen ere, ez zuen 
izen berezirik erabiltzen, baina adin horretatik aurrera saio guztietan agertuko 
dira hitz mota hauek164. Datu bitxia bada ere, bere izena hiru hilabete 
beranduago, 1;11;24ko saioan agertuko da lehenbiziko aldiz, 'ni' izenordainaren 
erabilera zuzena baino lehen165. 

 
Aztertu ditugun saioetan guztira 482 bider agertzen dira izen bereziak; 

hauetarik 415, hots, ekoizpen guztien %86a baino gehixeago, aditzik gabeko 
perpausetan emanik daude; beste 43, hau da, ia %9a, aditzen bat duten 
perpausetan topatzen ditugu (hauen barnean 22, subjektu modura ekoiztuak; 
17, objektu bezala; eta 4, atributotzat har daitezkeela); eta azkenik, bokatibo 
moduan, 24 adibide aurki ditzakegu (hauetatik 18, esaldiaren hasieran daudela; 
2, esaldiaren erdian; eta 4, bukaeran), hortaz, bokatiboen kopuru guztia ia % 
5era iristen da. 

 
Honatx hainbat adibide mostratako. Aditzik gabeko esaldietan, gehienak 

soil-soilik beste inolako testuinguru linguistikorik gabe ekoiztuak badaude ere, 
honelakoak ere aurki ditzakegu: 

 
(1) Hola I(b)ai. (2;00;29)166 
(2) Hau Maxi [Bianditz]. (2;01;06) 
(3) Haxele [haxerre] Ibai haxele. (2;02;18) 
(4) Hol Ekoitz. (2;03;28) 
(5) Attona ta Egoitz. (2;04;25) 

                                                 
163 Zenbaki hauek urtea, hilabetea eta eguna adierazten dute; beraz, 1;08;17 adina duela 
esaten denean haurrak urte bat, zortzi hilabete eta hamazazpi egun dituela esan nahi du. 
164 Ikus saioz saio eginiko banaketa absolutiboan eman dugun koadroan (??). 
165 Ikus 10.2.1.1. a) puntua, izenordainei eskaini atala. 
166 Esaldiaren bukaeran parentesi artean heldu diren zenbakiak zein adinetan eman duen 
azaltzen da (cf. 2;00;29, hau da, bi urte, zero hilabete eta hogeita bederatzi egun). Testuan 
zehar agertzen diren parentesietan, aldiz, haurrak ahoskatu ez dituen hotsak ezartzen dira (cf. 
be(l)txa-be(l)txa). Hitz tartean agertzen diren kortxeteak adierazten dute barneko hotsak ez 
direla euskalkian esaten, sinkopez ari gara batez ere, baina ohiturik ez dagoenarentzat 
argigarriak izan daitezen paratu ditugu (cf. ura bo[ta]tzen ai da). Hitzaren ondotik agertzen diren 
kortxeteetan, aldiz, helduek erabiltzen dituzten forma osoak paratu ditugu, haurrarena askotan 
helduaren eredutik urrunxko gelditzen baita (cf. txatxeko [sartzeko] gero). Eta zenbaitetan, 
euskalkiko forma nahasgarri samarra izan daitekeenean edo, kortxete eta kakotx artean eman 
dugu euskara batuko forma (cf. ekarri xo ['duxu']). Jakina denez, hizkera honetan ez da h hizkia 
ahoskatzen, baina hala ere paratzea erabaki dugu. Dena dela, hizkuntzaren erabilera erreala 
ahalik eta gehien islatzeko haurrak ematen dituen segidak bere hartan utzi nahi izan ditugu 
gehienetan. 
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(6) Halá [hara], Kola Kau ta ex(n)ea. (2;09;15) 
(7) Di [ni] golia [gorria] ta Ibai xexeda [xexena] be(l)txa-   
 be(l)txa. (2;09;29) 
(8) Ibai gabe. (2;10;11) 

 
Adizdunen artean mota desberdinetakoak badira. Batzuk subjektu bezala 

emanak daude (9-15 adibideak), beste batzuk objektu bezala (16-20 adibideak), 
eta besteak atributo modura (21-24 adibideak): 

 
(9) Non da Ibai? (2;03;14) 
(10) Oda [ona] ra Egoitx. (2;05;09) 
(11) Ibai hal(d)u [heldu] la [da]. (2;06;20) 
(12) Egoi(t)x do [non] da? (2;06;20) 
(13) Oxaba Ga [Juan] Goxe lola [nora] jo(n) da? (2;09;29) 
(14) Txado [Txano] Go(r)ritxo nora jo(n)go la? (3;00;07) 
(15) Ta Txano Go(r)ritxo amonakin eote(n) txen. (3;00;07) 
(16) (E)man Goku. (1;11;24) 
(17) Egoi(t)x patu. (2;06;20) 
(18) Txatxeko [sartzeko] gero Egoitx. (2;07;04) 
(19) Egoitx ikuxi. (2;08;00) 
(20) Hara, Kola Kau goxo-goxoa elaten [edaten] ai ra [da].   
  (2;09;15) 
(21) Ni raix [naix] Egoitx. (2;05;09) 
(22) Hau la [da] Pi(n)tto. (2;07;17) 
(23) Hau la Egoitz. (2;09;00) 
(24) Ni Txano Go(r)ritxo naix. (3;00;07) 

 
 
Hauezaz aparte bokatiboan idorotako 24en artean hauek aurkitzen 

ditugu: 
 

(25) (I)xo, Ton167. (2;00;29) 
(26) Xuk xe(r) txo, Ibai? (2;11;23) 
(27) Benga bete, Nahikali [Nahikari], kaletila [karretilla]. (2;11;10) 
(28) Nahikali, benga bulun-bulun [brun-brun] nele [nere] atxen.   
 (2;11;10) 
(29) Ibai, bextea xei(n) ra [da]? (2;09;29) 

 
Ikus daitekeen moduan, artikulu mugatzailea dela eta, adibide guztiek 

helduen ereduari segitzen diote, hau da, izen berezi guztiak artikulurik gabe 
emanak ditugu. Salbuespen bakarra Olentzero izena dugu. Goizuetan izen hau, 
Orentzeroa168, artikuluarekin ematen dute, eta haurrak 2;06;05 adina duen 
denboran (Olentzero egunean hain zuzen ere), 10 alditan errepikatzen du izena 
saio guztian zehar, hauetarik 9tan artikuluarekin eta behin artikulurik gabe. Hala 
ere, ez dugu uste haurrak huts egin duela esan daitekeenik, alde batetik 
eskolako eredua dagoelako (grabaketa egin zen garaiko, Egoitz eskolara joaten 
hasirik baziren gutxienez hiru hilabete, eta jakina da pertsonaia honi zernolako 
garrantzia ematen zaion, besteak beste, giro horretan); eta beste aldetik, 
susmoa dugu (susmoa besterik ez, oraingoz) helduen artera ere ez ote den 
hedatzen ari artikulurik gabeko forma. 

 
 

                                                 
167 'Ton' txakur baten izena da. 
168 Ohartu, gainera, l > r pausoa, asimilazioagatik seguruenik. 
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 b) Artikulua izen arruntetan 
 
Izen arrunten artean artikuludunak eta artikulurik gabekoak ere aurki 

ditzakegunez gero, haurrak nola egiten dituen ikustea da interesatzen zaiguna. 
 
Ondoko koadroan paratzen dugu saioz saio Egoitzek ekoiztu dituen izen 

arrunten kopurua (ikus 1. koadroa), hitzen amaieraren arabera. Koadroaren 
eskuineko aiekan, artikuluaren eta pluralgilearen erabilera dela eta, hutsen 
zerrenda eskaintzen da.  

 
 

 1. koadroa. Egoitz: Artikuluaren erabilera izen arruntetan 
ADINA Orotara  

-a 
LARRA 

-ø 
PLURALA

-(a)k 
Egitezko
sing. 

 
pl. 

Ezegitez
sing. 

 
pl. 

1;03;03 6 5 1    1  
1;04;00 2 2       
1;05;04 20 19 1    1  
1;06;05 20 20       
1;06;22 16 15 1    1  
1;07;08 10 10       
1;07;18 13 13       
1;08;03 26 26       
1;08;17 11 11       
1;09;01 19 19       
1;09;16 19 19       
1;09;28         
1;10;13 8 8       
1;10;27 16 16       
1;11;11 10 10       
1;11;24 19 19       
2;00;08 37 36 1    1  
2;00;29 35 25 9 1   8 1 
2;01;06 57 52 4 1   2 1 
2;01;19 67 55 12    2  
2;02;02 31 23 4 4   2  
2;02;18 96 69 9 18     
2;03;00 52 47 3 2     
2;03;14 56 45 1 10   1  
2;03;28 67 62 2 3   2  
2;04;12 90 80  10     
2;04;25 25 22 1 2     
2;05;09 88 83  5     
2;05;23 15 13  2     
2;06;05 61 46 1 14     
2;06;20 77 53 2 22   1  
2;07;04 79 65 2 12   2  
2;07;17 87 76 4 7     
2;08;00 64 45 12 7   1  
2;08;16 39 31 3 5   1  
2;09;00 61 51 10      
2;09;15 106 86 6 14     
2;09;29 54 35 2 17     
2;10;11 57 34 6 17   4  
2;10;26 58 41 6 11   1  
2;11;10 123 114 3 6   2  
2;11;23 48 48       
3;00;07 67 62 2 3   1  
Orotara 1.905 1.614 98 193     
%  84,72 5,14 10,13     
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Gure hipotesien arabera, edozein hizkuntz egituraren jabekuntzak, 

egiturak nolakoak baitira ere, bi une nagusi igaro behar ditu, bata aro 
aurregramatikala, non oraindik egitura jakin hori ez den erabiltzen eta unitate ez 
aztertutzat hartu behar den, eta beste aroa gramatikala, non aztarna 
morfologikoak garbiak diren, nahiz eta zenbaitetan huts egin, azpiaroaren 
arabera. 

 
Hortaz, sortzen zaigun lehenbiziko arazoa eta galdera nagusia honako 

hauxe da: Egoitz hitzei artikulua paratzen noiz hasten dela esan daiteke? Edo 
beste modura esateko, noiz hasten da Egoitz artikulua zinetako mugatzailetzat 
erabiltzen? Noiz ematen du lehenbiziko arotik bigarren arorako jauzia? Galdera 
hau erantzuteko goiz samar baldin bada ere, datu gehiago eta argigarriagoak 
behar ditugulako, esan dezagun hasiera 2;00;29ko grabaketa izan daitekeela. 
Sintagmaren determinazioaz ari garenez, muga adin horretan ezartzeko 
arrazoia, besteak beste, singularraren eta pluralaren arteko desberdintze unea 
izan behar du. Barreñak (1993:77-78) eta Elosegik (1996:140), esate baterako, 
era honetako aurkakotasunetan oinarritzea proposatzen dute aro 
gramatikalaren hasiera finkatzeko. 

 
Singularra 
 
Singularrean agertzen diren izen gehienak -a-rekin ekoizten ditu 

Egoitzek. Baina bi une desberdin bereizi behar direla uste dugu: 2;00;29ren 
aitzinekoa eta ondorengoa. 

 
Adibidez, Egoitzi 1;03;03 adinarekin egindako berrogeita bost minutuko 

bideo-grabaketan bi izen arrunt besterik ez zaizkigu azaltzen: ama eta aita, 
azken hau bost bider emana. Izen guztiak beste inolako elementu linguistikorik 
gabe aurkitzen ditugu, hau da, garai honetan Egoitz ez da gai hitz bat -zentzu 
zabalean hartuz- baino gehiago segidan emateko. Gainera, ekoizten dituen 
hitzak, fonetikoki egonkor samarrak izan arren eta heldua haurrak esaten duena 
'interpretatzeko' edo 'ulertzeko' gai izan arren, ez dira forma bakarrekoak, ez 
dute helduaren hizkuntzan duten finkotasun eta zehaztasun nabaria. Haurrak 
burutzen dituen ekoizpenak helduaren eredura hurbiltzen badira ere, tarteka 
txoil desberdinak dira. Era honetakoa dugu, esate bateko, lehenbiziko saio 
honetan aurki ditzakegun aita izenaren aldaera desberdinak: aitta (agian aidda 
izan daiteke), atta, ata eta ait (berezkoa duen amaierako bokala ezabatzen dio); 
egia esan, ait aldaera ezegitezko hustzat hartu badugu ere, ez dakigu zein 
neurritaraino hitz egin daitekeen huts egiteaz aro aurregramatikal honetan. Edo 
beste adibide bat paratzekotan diogun 1;09;16 grabaketan 'dirua' izena hamabi 
aldiz agertzen dela aldaera desberdin hauekin: llilla, llulla, llia, lila, liua eta lua. 
Askotan inguruak lagundu behar digu ekoizpen hauek zer esan nahi duten 
'interpretatzen'. 

 
Bestalde, azpimarratu nahi dugu batez ere lehenbiziko saioetan -a 

berezkoa duten izen asko erabiltzen direla, besteak beste, aita, ama, osaba, 
tapa, kaka, pala, hanka, pilota, e.a. bezalakoak erruz aurki genitzake han-
hemenka. Gainera kontuan izanik hasierako une hauetan haurraren ahoskera 
ez dela guztiz garbia (goitixeago aipatu dugun 'dirua' hitzaren ahoskapena 
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lekuko) zail egiten zaigu esatea garai honetako hitzen amaierako -a hori 
artikulua denik; gehiago dirudite unitate lexiko soilak. Haurrak unitate ez 
aztertutzat tratatzen dituela ikusteko imitazioa izan zitekeen adibide 
interesgarria ekarri nahi dugu hona, argigarria delakoan: 

 
(30) B: (E)san 'ar-gi-a'. 
  E: I-a-gi. (1;06;22) 

 
Hitz egiten erakusteko prozesu honetan helduaren intentzioa zein eta 

nolakoa den nabaria da, baina haurrak 'ezin' du oraindik helduaren azterketa 
linguistikoa ez egin ez eta imitatu ere. Adibide honetan (eta 1;05;04ko 'a(r)gi(a)' 
imitazio saioan) ikus daiteke haurra ez dela gai oraindik izen arruntak, helduak 
artikuluarekin ematen dituenak, mugatzailearekin determinatzeko. 

 
Baina 2;00;29 adinetik aitzinera pluraleko marka hasteaz gain, badirudi -

ø bukaera duten hitzak ekoizten hasten dela eta ezegitezko hutsak ere, nolabait 
esan, sistematikoagoak direla, nahiz eta kopuru orokorren aldetik asko ez diren 
(ez dira sekulan %10era iristen). 

 
Ezegitezko huts hauek direla eta hona zenbait garau adibide gisa: 
 

(31) (Har)a makilli [makilla]. (2;00;08) 
(32) Mono pota [bota]. (2;00;29) 
(33) Pa[ra]tu, kalo [karro] patu. (2;02;02) 
(34) H: Ze(r) gehi[ag]o zen? 
  E: Moto. (2;02;02) 
(35) Kotxe ro ra [non da]? (2;03;14) 
(36) Odain ke(r)txe [orain jertse]. (2;06;20) 
(37) Nahi du(t) puxle XXX. (2;07;04) 
(38) Ah, xeli leoli la [xerri erori da]. (2;07;04) 
(39) Miko. (2;08;00) 
(40) Eh, hau eltxitxu169 eka(r)txeko. (2;08;16) 
(41) … Ibaiek horia txiklea ta nik (a)loxa txikle. (2;10;11) 
(42) "Xen a(n)txube [antxume] otxokin ta" hola kontatu. (2;10;26) 
(43) Txitxo hara (he)ben [(he)men]. (2;11;10) 
(44) Xal(d)i hau(n)dittuko la ta belala axko elan [edan]170    
 b(eh)a(r). (2;11;10) 
(45) H: (E)ta gero ze(r) pasatu zen? 
  E: Otxo hil. (3;00;07) 

 
Ezegitezko hutsen kopurua ez da batere handia orokorrean begiratuz 

gero; gutxi-gorabehera 1.700 izenetatik 34 baizik ez, hau da, izen kopuru 
guztitik %2a besterik ez. Hala ere, kopuru hau zertxobait gehiago handituko 
litzateke artikuluarekin nahiz gabe erabil daitezkeen hitzen kopurua gehituko 
bagenu (cf. mosto(a), musu(a), e.a.). Aipatu erakoak ditugu, hots, artikulurik ez 
daramatenak, hizkuntz barneratze mailaren arabera zenbaitetan hartzen duten 
arren, ondoko beste hauek: 

 
(46) Muxu, bitu [beitu] behia. (Musu ematen txakurra eta behia).   
 (2;01;06) 

                                                 
169 Eltxitxu izena erakuslearekin batera agertzen denez, bere garaian iruzkinduko dugu 
erreposkiago, baliteke eta horregatik artikulurik ez eramatea. 
170 Adibide honetan haurrak edan/jan aditzak nahasten ditu. 
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(47) Muxu, (e)man muxu. (2;01;06) 
(48) Txoke/koke/kotxe. (2;01;19), (2;02;02), (2;07;17),   
 (2;08;16) 
(49) Xa(l)to [salto]. (2;01;19), (2;02;18), (2;03;00),    
 (2;11;10), (2;6;20), (2;07;17) 
(50) Mosto. (2;04;25) 
(51) Txalo-txalo. (2;06;05) 
(52) Amona, moxto. (2;08;00) 
(53) Moxto la [da] han. (2;08;00) 
(54) Txupatxus. (2;09;29) 
(55) B(e)itu, ro [do] Ibaik t(x)upat(x)u(s). (2;10;11) 
(56) Bai, Ibairi txupatxus eman b(eh)al (d)it. (2;10;11) 
(57) Mosto dahi [nahi] dut. (2;10;26) 
(58) Eta Txano Go(r)ritxok otxori tiro 'pun', hola ta otxoa 'aaa' hola.   
 (3;00;07) 

 
Gainerako izen arrunt guztiak helduen eredua jarraituz ekoizten ditu haur 

honek (59-110), eta -jada aro gramatikalean- desitxuraturik ematen dituen 
izenei ere artikulua ezartzen die (64): 

 
  
(59) Hau papa [tapa]. (1;08;03) 
(60) (Har)a llulla [dirua]. (1;09;26) 
(61) Ama to(n)to. (1;10;27) 
(62) (P)i(n)t(z)a apo. (1;11;11) 
(63) Hemen behia. (2;00;08) 
(64) Makaloa [karameloa] ex, eh! (2;03;14) 
  
(65) Bulua [burua] non (d)a? (2;01;19) 
(66) L(eh)oia (e)loli [erori] l(eh)oia. (2;02;18) 
(67) Motoa exin (d)a tatu [sartu]. (2;03;28) 
(68) Ama tolli [torri] da. (2;04;25) 
(69) Egoitzen o(n)don (d)o ahu(n)tza. (2;05;09) 
(70) Ah, halu [heldu] la kamiona. (2;06;20) 
(71) Txelia l(i)o [diho[a]] epako [eskapo]. (2;06;20) 
(72) Do [non] da txoko[la]tea?(2;07;17) 
(73) Ama xe a[r]i ra? (2;08;00) 
(74) Be-behia ta bal(d)ea balele(n) [barrenen] dia. (2;09;15) 
(75) Xoton d[ag]o behia. (2;10;26) 
(76) Eloli in da xapela. (2;11;10) 
(77) Otxoa baxo(n) x[eg]on ta. (3;00;07) 
  
(78) Makilla tatu [sartu]. (2;00;08) 
(79) Ha(n)ka patu. (2;01;06) 
(80) Kiru [kendu] l(eh)oia. (2;02;18) 
(81) Olai(n) talia [zaldia] ku(s)ten (d)o Ego(i)txek. (2;03;28) 
(82) Ttittia eraten. (2;04;12) 
(83) (E)ta begia [e]re baro behiak. (2;05;09) 
(84) Egoitxek gal(d)u ru lilua [dirua]. (2;06;20) 
(85) Bigada [mingaña] Pi(n)ttok ate[ra]txe(n) do. (2;07;17) 
(86) Oain bil(d)oltxari patu mikoa. (2;08;00) 
(87) Hau(n)dikin ula [ura] ha(r)tu b(eh)al (d)ut. (2;09;15) 
(88) Nahi do behiak ho(r)rera xa(r)tu burua. (2;10;26) 
(89) Dik [nik] ebango [emango] lixu(t) t(r)atorea. (2;11;10) 
(90) 'Ua' ta 'aum' dan [jan] txun antxumea. (3;00;07) 
  
(91) Hau la talia [zaldia]. (2;03;28) 
(92) Exta il(l)ea. (2;04;12) 
(93) Hau ra a-li-a [ar-di-a]. (2;05;09) 



— 231 — 

(94) Hau ra gixoda [gixona]. (2;06;20) 
(95) Ni daix [naix] xelia [xerria]. (2;07;17) 
(96) Di daix abatxi [ni naix amatxi]. (2;09;15) 
(97) Hau la behia tole[a]txekoa. (2;10;26) 
(98) Hau la makilla. (2;11;10) 
(99) Hau xen xaha[g]ia171 eta hola 'tulun-tulun, tulun-tulun'.   
 (3;00;07) 
  
(100) Ama, b(r)un-b(r)un. (2;02;02) 
(101) Attona, jetsi. (2;03;00) 
(102) Oxaba, b(e)itu o(i)loa ta behia ta. (2;06;20) 
(103) Behia, non taude [zaude]? (2;07;04) 
(104) Atta, hel(d)u da ta. (2;10;11) 
(105) Kiru [kendu], ama. (2;02;18) 
(106) Exin (d)a tatu [sartu], ama. (2;03;28) 
(107) Kendu, oxaba. (2;09;29) 
(108) Nola dote [jote(n)] da, ama? (2;11;23) 
(109) Hau otxoa ra, ama. (3;00;07) 
(110) (He)be(n), behia, belala [belarra]. (2;10;11) 

 
Plurala 
 
Egoitz pluraleko formak 2;00;29 adinarekin ematen hasten da, nahiz eta 

ontako hartu beharra izan, bat besterik ez du ekoizten (111). Hurrengo saioan, 
nahiz eta pluraleko herskaria ahoskatu ez, ontako eman dugun plural forma 
helduari egiten dion imitazio soila da (112). Eta 2;02;02 saioan egiten dituen 
ekoizpenak zalantzazkoak dira ahoskerari eta erabilerari dagokienean (113-
115). 

 
(111) H: Zuk bota putzura? Egoitzek ze bo[ta]tzen dittu putzura? 
   E: HaRik.172 (2;00;29) 
 
(112) H: Ta gehio zer dire? Behiak eta zer gehio dute Ma[da]lenen? (E.  
  pentsamenduan dago)  Eh? Ahatek? 
   E: Ahate(k). 
   H: Ahatek? (2;01;06) 
 
(113) H: Ze garbittu b(eh)ar tzute? (Urarekin ari dira jostaka). 
   E: Putzua, putzua! (H.ri begira). 
   H: Putzua! Ta ze itten da hor? 
   E: Akuk [e(s)kuk]. (H.ri begira, eskua ezpainetara eramanez   
  aurpegia garbituko bailu bezala). 
   H: Eh? 
   E: Aku(k) [e(s)kuk]. (2;02;02) 
 
(114) H: Hara, bitu, bitu! Bitu, bitu nola ibiltzen den! (Biek ematen   
  dizkiete pala tiki batekin pilotei bueltak). 
   E: Pota! 
   H: Bota! 
   E: Palak. 

                                                 
171 Ihauterietan dantza berezi bat egiten da herrian: zahagi-dantza. Dantza honetan zomorro 
batek darama zahagia bizkarrean eta dantza berezi bat egiten da herri guztian barrena. Hortik 
datorkio izena. Esaldi hau ekoizterakoan haurra zahagiaren antzera ibiltzen hasten da. 
172 Adibideetan Egoitzen ekoizpenaz gain beste partehartzaileren bat agertzen bada, siglek H: 
Heldua eta E: Egoitz esan nahiko dute. Bestalde, Egoitzen ekoizpenean R larria idatzi dugu 
dardarkariaren ahoskapen guturala irudikatzeko. 
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   H: Pala! (2;02;02) 
 
(115) H: Zer da hori, Egoitz? (E.k traktorea du eskuetan). 
   E: XXX. Tate…   HaRi(k) bota, haRi(k) bota! 
   H: Harri(k) botzeko al da? 
   : Bai. (2;02;02) 

 
Adin horretan, hots, pluralak ematen hasten den garai horretan 

ezegitezko beste hainbat huts ere baditu haurrak: 
 

(116) K: Nola daude urak? 
  E: Hotxa. (2;00;29) 
 
(117) K: Hauek zer dire? 
  E: B(eh)a(t)xa. (2;01;06) 

 
Alabaina, 2;02;18ko saioan, eta hemendik aitzineko grabaketa guztietan, 

singularra eta plurala ongi bereizten ditu haurrak (118-127). Hasiera batean, 
singularrean bezala, bakar-bakarrik emanak daude inolako aditzik eta segida 
linguistikorik gabe, baina aurreratu ahala gero eta esaldi adizdun gehiagotan 
txertatzen ditu pluraleko formak. Gainera badirudi aditzarekin zuzen 
komunztadura egin baino lehen hasten dela izen sintagmetan bereizketa egiten 
(128-131): 

 
(118) Hol talik [zaldik]. (2;04;12) 
(119) Patatak elosita [erosita]. (2;06,20) 
(120) Ma(r)a(z)kik itten. (2;06,20) 
(121) Hau la boxtxa [boltxa], txatxeko [sartzeko] balok [margok].   
 (2;07;04) 
(122) Ho(r)rek a(r)ropak dantxi [jantxi]. (2;08;16) 
(123) Oai(n) badoa [banoa]… haRik bo[ta]txera. (2;09;15) 
(124) Go[a]xen biholak [bihorrak] ikuxtela. (2;09;29) 
(125) Amatxok alopak [arropak] jantxita. (2;10;11) 
(126) Ta behiak eta, lolek eta, biholak eta. (2;10;26) 
(127) Galletak elaman [eraman] in… (3;00;07) 
 
(128) Non (d)a kotxek? (2;02;18) 
(129) Katuk lo belalik. (2;06,20) 
(130) Hau la xulok. (2;08;00) 
(131) Nik balut exkuk. (2;09;29) 

 
Erabilera zuzena egiten duela esaten dugunean aitortu behar dugu 

zenbaitetan pluraleko -k marka herskaria ez dela entzuten hainbat 
ekoizpenetan, baina ontako hartu eta zenbatu ditugu. Honako hauek 
dakartzagu horien erakusgarri: 

 
(132) Bota haRi(k) ta. HaRik pota [bota] ta. (2;02;18) 
(133) Pintza(k) goian. (2;04;25) 
(134) Oai(n) badoa [banoa] haRi(k) bo[ta]txela. Oai(n) badoa… haRik  
  bo[ta]txera. (2;09;15) 
(135) Jostayu(k) ka(r)txera. (2;09;15) 
(136) Txikele(k) lia [dia] ta. (2;10;11) 
(137) (A)matxok alopa(k) p(r)epa[ra]tuta. (2;10;11) 
(138) Patata(k) txa(r)ra(k) baitia ta. (2;10;26) 
(139) Begi(k) tapatxen (d)io. (2;11;10) 
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 c) Artikulua haur hizkerako izenetan 
 
Haur hizkerako izenetan, arruntetan burutu dugun sailkapen berari 

jarraituz, -a-dunak eta -a gabekoak bereizi ditugu singularrean, pluralekoak 
aparte emanen ditugularik. Hona hemen saioz saio taxutua egitezko eta 
ezegitezko hutsekin batera: 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Artikuluaren erabilera haur hizkerako izenetan 
ADINA Orotara  

-a 
LARRA 

-ø 
PLURALA

-(a)k 
Egitezko
sing. 

 
pl. 

Ezegitez
sing. 

 
pl. 

1;03;03 37 23 14      
1;04;00 64 5 59      
1;05;04 31 5 26      
1;06;05 79 6 73    5  
1;06;22 71 6 65    12  
1;07;08 21 4 17    2  
1;07;18 64 4 60  1  13  
1;08;03 106 13 93    6  
1;08;17 113 8 105    6  
1;09;01 139 14 125  1  3  
1;09;16 116 7 109    44  
1;09;28 88 2 86    2  
1;10;13 56 1 55    2  
1;10;27 30 8 22    6  
1;11;11 38 5 33    14  
1;11;24 41 13 28  4  2  
2;00;08 49 16 33  5  1  
2;00;29 8 2 6    2  
2;01;06 39 4 35    1  
2;01;19 23 3 20  1  2  
2;02;02 18 1 17      
2;02;18 32 2 26 4 1  1  
2;03;00 15 4 11  2    
2;03;14 3 1 2      
2;03;28 17 10 7    1  
2;04;12 24 4 16 4 3    
2;04;25 7 6 1      
2;05;09 8  8      
2;05;23         
2;06;05 6 3 1 2     
2;06;20 3 1 1 1     
2;07;04 13 3 10      
2;07;17 5  5      
2;08;00 1 1       
2;08;16 7 6 1    1  
2;09;00 1  1      
2;09;15 2 1 1      
2;09;29 4 4       
2;10;11 1 1       
2;10;26         
2;11;10 5 3 2      
2;11;23 1  1      
3;00;07         
Orotara 1.392 207 1.174 11     
%  14,87 84,33 0,79     
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Ikus daitekeen moduan 2;02;18 arte, gutxi-gorabehera, hizkera honetako 
izenak askotan erabiltzen ditu Egoitzek, gero, pixkanaka pixkanaka gutxituz 
dihoalarik. Gainera, saio horrexetan agertzen dira pluraleko lehenbiziko formak 
(izen arruntetan zertxobait lehenago agertu badira ere, forma seguruak eta 
ugariak adin honetakoak dira). 

 
Artikuludunen aldean artikulurik gabekoak askozaz ere ugariagoak dira 

ekoizpen kopuru orokorrari begiratuz; gutxienez bost aldiz gehiago. Baina 
arretaz behatuz gero ohar gaitezke desoreka hori arestian aipatu dugun 2;02;18 
arte gertatzen dela; ondorengo saioetan desberdintasun hori ez da 
hainbestekoa. 

 
Aro gramatikala, izen arruntetan bezala 2;00;29an hasten dela joz -

beranduenez ere 2;02;18ra luza genezake aro honen hasiera- hutsen kopurua 
eta eitea nabarmen jaisten da, aro ezgramatikalean hutsak egiteaz hitz egin 
badezakegu bederen. Koadro honetan, eta aurrekoan, aro gramatikalaren 
mugara iritsi arte haurrak egiten dituen ekoizpenen artean egitezko eta 
ezegitezko hutsak daudela esaten badugu ere, ez ditugu halakotzat hartuko, 
berez unitate ez aztertuak baitira. Hortaz, ekoizpen berezi horiek direla eta, ezin 
esan azterketa linguistikorik egin dakiekeenik. 

 
Aro ezgramatikalean sail honetako izenen erabilera oparoago eta 

ugariagoa da izen arruntena baino. Lehenbiziko bi hitzeko esaldiak 1;07;18 
adinarekin ematen ditu Egoitzek eta hizkera honetako unitate lexikoak 
konbinatzen ditu: 

 
 (46) - (P)apo b(r)u(n)  - Pu(n)pa ñiñi 
  - Papo (pi)txitxi  - Pu(n)pa aRe-aRe 
  - Papo lili [nini]  - ARe-aRe pu(n)pa 
 
Era honetako adibideez landara, erakusleak ere saio honetan agertzen 

dira, guztiz zentzu deiktikoan, haur hizkerako unitate hauekin batera emanez: 
 

(140) - Hau b(r)u(n)-b(r)u(n)  - ARe-aRe hau 
  - Hau mu 
  - Hau llillia [ninia] 

 
Saio honetatik aitzina honelako adibide ugari aurkituko ditugu gainerako 

grabaketetan. Hala ere, kontuan izan behar dugu hizkera mota honetan izen 
asko eta asko artikuluarekin erabiltzen badira ere, beste batzuek ez dutela 
delako artikulurik onartzen eta, hortaz, gabe erabiltzen direla. Koadroari 
begiratu bat boteaz, badirudi gutxi-gorabehera aro gramatikaletik aurrera (batez 
ere, 2;02;18tik aurrera, non pluraleko formak ere agertzen baitira) artikulurik 
gabeko izenen kopurua izugarri jaisten dela, eta artikuludunak eta gabeak 
nahiko orekatzen direla. Honatx segidan -a amaiera duten (141-158)  eta ø 
bukaera duten (159-175) zenbait adibide. 

 
(141) (Har)a ninia. (1;11;11) 
(142) (E)kaRi ninia. (1;11;24) 
(143) Tta(s)-tta(s) mumua [momoa]. (2;00;08) 
(144) Pupua. (2;00;29) 
(145) Uau-uau ttottoa. (2;01;06) 
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(146) Papo pupua. (2;01;19) 
(147) Ninia ra. (2;02;02) 
(148) Pupua ha(n)kan, eh. (2;02;18) 
(149) Momoa e(z)ta. (2;03;00) 
(150) Ninia haundia. (2;03;14) 
(151) Pupua ha(r)tu ro.  (2;03;28) 
(154) Totoa do [no(n)] da. (2;04;25) 
(155) (E)kaRi gaixoa rira [ninia]. (2;08;16) 
(156) Hau la gule-gule ñiñia. (2;08;16) 
(157) Eta hau didia [ninia]. (2;09;29) 
(158) (E)ta ninia XXX. (2;11;10) 
 
(159) Hau aRe-aRe. (2;00;08) 
(160) (G)ehio nanan. (2;01;06) 
(161) Be (e)kaRi, be. (2;01;06) 
(162) No la mu [non da mu]? (2;01;19) 
(163) Ama, b(r)un-b(r)un. (2;02;02) 
(164) (E)kaRi aRe-aRe ta. (2;02;18) 
(165) Hara gol. (2;03;00) 
(166) Ego(i)txek bun-bun-bun. (2;03;00) 
(167) Hau mu. (2;04;12) 
(168) Lolo r[ag]o pitxitxi. (2;05;09) 
(169) Hara, pitxitxi i(n) do. (2;05;09) 
(170) Hau ra [da] ñañan. (2;06;20) 
(171) Katua pitxitxi. (2;06;20) 
(172) Oai(n) gabe pitxitxi. (2;07;04) 
(173) Hautxi Egoitxek pitxitxi. (2;07;04) 
(174) Di daix [ni naix] amatxi. (2;09;15) 
(175) Hemen da kotxea bulun-bulun. (2;11;10) 
 

Pluralean agertzen diren izenak hauek dira: 
 
(176) Pitxitxik ez. (2;02;18) 
(177) Ninik. (2;02;18) 
(178) Kokok. (2;02;18) 
(179) Eta ninik? (2;04;12) 
(180) Hol muk. (2;04;12) 
(181) Bek. (2;06;05) 
(182) Tatak ['zapatak'] ex, eh! (2;06;20) 

 
 
Goitixeago aipatu ditugun 'huts egiteak' atzera hizpidetako hartuz, esan 

dezagun orotara diren 122 ezegitezko hutsetatik (aro ezgramatikalekoak 
halakotzat joz gero) 108 aldiz niní ('haur') izenari ez diela paratzen Egoitzek 
beharrezkoa duen artikulua. Gainerako ezegitezko hutsak modu honetara 
banatzen dira: 11 bider uzten du pupú ('min', 'oinaze') izena artikulurik gabe; 2 
aldiz totó ('txakur') izena; eta behin pipí ('txori', 'hegazti') izena. Asko eta 
askotan soil-soilik, inolako segida linguistikorik gabe emanikako galderen 
erantzunak dira, baina bestelakoak ere aurki daitezke. Hona aro 
ezgramatikaleko eta aro gramatikaleko huts egiteen mostratxo bat: 

 
(183) Pipi. (1;11;11) 
(184) Nini lolo nini. (1;11;24) 
(185) Nini ttaka. (1;11;24) 
(186) Ttotto lolo. (2;00;08) 
(187) A(y), pupu ('mina'). (2;00;29) 
(188) Nini? (2;01;06) 
(189) Nini nanan. (2;01;19) 
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(190) Pupu ['mina']. (2;01;19) 
(191) Tas ['jo'] toto. (2;02;18) 
(192) Hau nini (e)xin (d)a. (2;03;28) 
(193) Tete ['txupetea']. (2;08;16) 

 
 
Izen arruntekin egitezko hutsik ez badu egiten ere, sail honetako izenei, 

zenbaitetan, artikulua itsasten die behar ez dutenean. Era honetako huts motak 
burutzen ditu 2;00;29 adinetik (izen arruntetan aro gramatikalaren hasieratzat 
eman dugun unetik) edo seguruago den 2;02;18ko saiotik aitzinera ere (198-
201): 

 
(194) ARea pu(n)pa. (1;07;18) 
(195) Bea ('ardia'). (1;09;01) 
(196) Mua kikia [ttikia] han. (2;00;08) 
(197) Mua (he)men. (2;01;19) 
(198) Pitxitxia. (2;02;18) 
(199) Hau kola [gola]. (2;03;00/2) 
(200) Eta mua jaten… (2;04;12) 
(201) Mua ta (pi)txitxia. (2;04;12) 

 
 
Esan daiteke, oro har, alde batetik 2;04;12tik aurrera ez duela ia hutsik 

egiten era honetako hitzetan artikulua paratzeko garaian, eta beste aldetik 
aipatu saiotik aitzina sail honetako izenen erabilera ere erruz murrizten dela 
ohartzen gara. 

 
 
 d) Artikulua izen elkartuetan 
 
Esan behar dugu ez dugula datu gehiegirik izen mota hauen inguruan 

erabaki finko eta garbia hartzeko, hiru urte arte aurki ditzakegun adibide 
bakarrak honako hauek baitira, eta denak 2;07;04 adinarekin ekoiztuak: 

 
(202) Txitxi puxka. (2;07;04) 
(203) Txixtola [txixtorra] puxka. (2;07;04/2) 
(204) A(r)rautxa puxka. (2;07;04) 

 
Lehenbiziko adibidea ongi dagoen bitartean, bigarrenaz ezin daiteke 

gauza bera esan, egitezko hutsa egin baitu Egoitzek (ez dio izen mugatzaileari 
artikulua ezabatu); eta (204) adibidea dela eta hitz elkartuaren lehenbiziko 
elementuak bukaerako -a berezkoa duenez ezin ziur esan itxuraz zuzen 
dagoena zinetan -edo nahiago bada, sakonean- hala dagoen, aurreko bi 
adibideen jokaera desberdina ikusirik. 

 
 
9.2.1.1.2.- Artikulua izenondoz osatutako sintagmetan 
 
 a) Izenondo soiletan 
 
Sail honetan ardatz elementuaren ezabaketaren ondorioz izenondo 

soilez osatutako sintagmen eitea nolakoa den ikusiko dugu. Deskribaketa 
orokorra, hitzen amaieraren arabera, x. koadroan ikus daiteke laburbilduta. 



— 237 — 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Artikuluaren erabilera izenondoetan 
ADINA Orotara  

 
-a 

NGULARRA
doak 

-ø 

 
Partizip. 

PLUR
Izond. 

 
Partizip. 

 
sing. 

ko hutsak
 pl. 

1;03;03         
1;04;00         
1;05;04         
1;06;05         
1;06;22 1 1       
1;07;08         
1;07;18 2  2      
1;08;03 12  12      
1;08;17 6  6    2  
1;09;01 4  4    1  
1;09;16 3  3    3  
1;09;28         
1;10;13 2  2    2  
1;10;27 2  2      
1;11;11 4 2 2    1  
1;11;24 8 8       
2;00;08 8 5 3      
2;00;29 15 7 4 4   2  
2;01;06 14 12 2    2  
2;01;19 5 5       
2;02;02 9 8 1      
2;02;18 21 12 2  7    
2;03;00 52 50 1 1     
2;03;14 19 19       
2;03;28 14 12   2    
2;04;12 41 40   1    
2;04;25 13 13       
2;05;09 24 23   1    
2;05;23 14 14       
2;06;05 27 17 7 1 2    
2;06;20 11 4   7    
2;07;04 21 7  13 1    
2;07;17 7 6  1     
2;08;00 20 17 1 2   1  
2;08;16 4 4       
2;09;00 4 4       
2;09;15 33 24  9     
2;09;29 28 12  14  2   
2;10;11 29 22 2 5   2?  
2;10;26 12 5  4 3    
2;11;10 7 5   2    
2;11;23 8 5  3     
3;00;07 1   1     
Orotara 510 369 56 57 26 2   
%  72,35 10,98 11,17 5,09 0,39   

 
 
Aro gramatikala baino lehen, hau da, segurutzat har dezakegun 2;02;18 

adina eta agian 2;00;29 adina baino lehen, haurrak ekoizten dituen aipatu erako 
unitateak guk izenondoen sailean sartu baditugu ere, esan behar da unitate ez 
aztertuak direnez ezin direla berez izenondotzat jo, eta hortaz ez dutela ezta 
gramatika ezaugarririk ere. Dena dela, haurrak egiten dituen 'hutsak', horrela 
dei diezaiekegu, aro horretan kokatzen dira (salbuespen bat eta zalantzazko 
biak alde batera utziz). 
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Aro ezgramatikalari dagozkion ekoizpenen artean, Egoitzek ezegitezko 

hutsak egiten dituela esaten denean (ikus koadroaren eskuineko zutabea) 
ondokoa adierazi nahi da, hots, helduen ikuspuntutik artikulua nahitaez behar 
luketen elementu lexikoek ez daramatela horrelakorik. Aro horretan ekoizten 
dituen 13 adibideetan, 3 hitz desberdin baizik ez dira agertzen aitatutako 
'artikulurik' gabe: ttiki (10 aldiz), bero (2 bider) eta haundi (behin). Hona zenbait 
adibide: 

 
(205) (Har)a kiki [tiki]. (1;10;13) 
(206) Hau tiki. (1;11;11) 
 
(207) H: Zer zauden urak berok (ed)o hotzak? 
  E: Boro-hotza. 
  H: Beroa (ed)o hotza? 
  E: Boro-hotza. 
  H: Hotzak eta berok? Ez! Hotzak! 
  E: Boro, hotza. Ata boro, atta, boro hotta 
  H: (E)ta gehio ze(r)? 
  E: Boro. (2;00;29) 
 
(208) H: Hau zein da? (Ipuinera seinatuz) 
  E: Ttittiii [ttiki]. (2;01;06) 
 
(209) Haun(d)i Pi(n)tto Pi(n)tto. (2;01;06) 
 

 
Aro gramatikalean ezegitezko huts garbia (210) eta zalantzazko bi 

adibide ditugu (211-212):  
 

 (210) Hau da holi-goli ta bel(d)ea. (2;08;00) 
 (211) Potxolo la [da]. (2;10;11) 
 (212) Hau la box(t), hau la potxolo box(t). (Behatzak    
 erakutsiz). (2;10;11) 

 
Egia esan, zalantzazko bi adibideetako lehenbizikoak, perpaus baten 

txertatua eta predikatu osagarritako emana dagoenez, behar luke artikulua. 
Desberdina litzateke potxolo hitza soil-soilik esanez norbaiti zuzentzea, orduan 
ontzat hartu beharko genuke, helduek ere horrela erabiltzen baitute. Alde 
horretatik datorkigu zalantza. Eta (212) adibidean baliteke arrazoi beragatik 
artikulurik ez eramatea, edo agian ondotik zenbatzaile bat heldu delako ezabatu 
dio haurrak mugatzailea bat zenbatzailearekin eginen lukeen moduan (cf. 
potxolo bat, eta analogiaz potxolo bost). Badirudi haurrak hau da bosgarren 
behatz potxoloa moduko zerbait esan nahi duela esatekotan, baina ez du ongi 
asmatzen. 

 
Gainerako ekoizpen guztiak helduen ereduari jarraikiz emanak dira, 

artikulua daramatela: 
 

(213) Pu(n)pa ttikia. (2;03;00) 
(214) Haxula [hexurra] goxoa la. (2;03;14) 
(215) Hau haundia. (2;04;12) 
(216) Eh, hol beroa bait[ag]o. (2;04;25) 
(217) T(x)ulia [txuria] dahi [nahi] rut. (2;05;09) 
(218) Hau la hau(n)dia. (2;06;05) 
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(219) Heben [hemen] hau(n)dia itten da, eh. (2;07;04) 
(220) Hotxa lo eleka [hotza d[ag]o erreka]. (2;07;17) 
(221) Hau exta golia [gorria]. (2;08;00) 
(222) Hau, hau ttikia ra [da]. (2;09;15) 
(223) Txa(r)ra(k) baitia ta, zikida(k) [zikinak] baitia. (2;10;26) 
(224) Oxo oda lo [oso ona d[ag]o]. (2;10;26) 
(225) Honek ttikia bihal [behar] (d)o. (2;11;10) 

 
Artikulurik ez daramaten izenondoen zutabeari begiratuz gero kontura 

gaitezke segurutzat jo dugun aro gramatikalaren mugatik aurrera, hau da, 
2;02;18tik aurrera haurrak ez dituela ia ia honelako izenondoak erabiltzen 
(aipatu ditugun zalantzazkoak -atzera hemen aipatzen ditugunak- eta 
ezegitezko huts garbia alde batera utziz, tonto eta kotxino izenondoak baizik ez 
zaizkigu agertzen). Begira nolakoak ematen dituen 2;00;29tik aitzina: 

 
(226) T(x)ot(x)olo. (2;00;29) 
(227) To(n)to. (2;02;02), (2;02;18) 
(228) Kotxino. (2;03;00) 
(229) Hau etta [ezta] to(n)to-to(n)to. (2;06;05) 
(230) Potxolo la [da]. (2;10;11) 
(231) Hau la [da] potxolo bo(x)t. (2;10;11) 

 
Pluraleko formak ere agertzen zaizkigu aro gramatikaleko muga 

segurutik aurrera: 
 

(232) Ttikik. (2;02;18), (2;07;04) 
(233) Ken(d)u, txulik [txurik] lolo itten. (2;03;28) 
(234) Alatatu [altxatu] ttikik. (2;05;09) 
(235) Hau bai txurik. (2;06;20) 
(236) Txa(r)rak baitia ta, zikida(k) [zikinak] baitia. (2;10;26) 
(237) Gaixok. (2;11;10) 

 
Bestalde, ohartu partizipioak 2;00;29 adinarekin agertzen hasten badira 

ere (bakar-bakarrik ekoiztutako bi partizipio daude adin horretan: ha(u)txia 
behin, eta itxia hiru bider emana), beranduago arte ez direla sistematikoki 
agertzen (238-249), eta pluraleko formak bi besterik ez ditugula aurkitu 
aztertutako corpus guztian, hain zuzen ere haurrak saio bereko une 
desberdinetan errepikatzen duen partizipio beraren bi agerpen (250). 

 
(238) Ha(u)txia. (2;00;29), (2;06;05) 
(239) Ha(u)txia r[ag]o. (2;03;00) 
(241) Buxtia exta. (2;07;04) 
(242) Egoitxe(k) gal(d)ua. (2;07;04) 
(243) Ida [iña] do o(l)loa. (2;07;04) 
(245) Mutula [muturra] xa(n)patua. (2;08;00) 
(246) Hau x[eg]on hebed [hemen] itxia. (2;09;15) 
(247) Nekatua d[ag]o. (2;10;26) 
(248) Lehoia holokoa gal(d)ua. (2;11;23) 
(249) Oain buxtia ro ta a(l)txatu ra ta 'iii'. (3;00;07) 
(250) Gal(d)uk. (2;09;29/2) 

 
Egoitzek partizipioa izenondo bezala noiz erabili eta aditz bezala noiz 

hiru urte bete baino lehen ikasten du, ondoko autozuzenketa honek frogatzen 
duen moduan: 
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(251) Gal(d)ua i(n) dut-gal(d)u i(n) dut. (2;09;29) 
 
 
 b) Artikulua izen + izenondo segidetan 
 
Ikus dezagun batez ere izenondo + izenondo multzoetan eta izen + 

izenondo segida duten sintagmetan zein den artikuluaren erabilera Egoitzek 
burutzen dituen ekoizpenetan. Hona sarreran azaldurikoaren arabera sail 
desberdinak. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Artikuluaren erabilera izen + izenondo segidetan 
ADINA Orotara Izond. + Izond.

+ -a(k) 
1 

Iz. + izond. 
+  -a(k) 

2 

IS 
banand. 

3 

 
 
1 

ezko hu
 

2 

 
 
3 

 
 
1 

gitezko 
 
2 

 
 
3 

1;03;03           
1;04;00           
1;05;04           
1;06;05           
1;06;22           
1;07;08           
1;07;18           
1;08;03           
1;08;17           
1;09;01           
1;09;16           
1;09;28           
1;10;13 5   5      5 
1;10;27 5 3 2      1  
1;11;11 2 1 1      1  
1;11;24 4 4   1      
2;00;08 3 1 2   1     
2;00;29 6 4 2        
2;01;06 6 1 3 2  2    1 
2;01;19           
2;02;02           
2;02;18 3  1 2  1     
2;03;00 5 1 2 2 1 1     
2;03;14 3  2 1  2     
2;03;28 4  2 2       
2;04;12 4 2 2   1     
2;04;25 6  6   1     
2;05;09 12  9 3  4     
2;05;23           
2;06;05 7 1 4 2 1    3?  
2;06;20 3  3        
2;07;04 4  4        
2;07;17 3  3   1     
2;08;00 2  2   1     
2;08;16 8  5 3  2     
2;09;00 6  6   4     
2;09;15 27  27   2     
2;09;29 18 6 11 1  2     
2;10;11 17 1 13 3 1 2     
2;10;26           
2;11;10 20  19 1  5     
2;11;23           
3;00;07 2  2        
Orotara 185 + 18 25  133 27 4 32     
%  13,53 71,89 14,59       
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Orain arte esan dugun bezala 2;02;18 adina hartzen badugu aro 

gramatikalaren mugatako, lehenbiziko zutabea dela eta (beste guztiez gauza 
bera esan daiteke, nahiz eta zer gertatzen den modurik garbienean zutabe 
honetan ikusten den), hots, izenondo + izenondo + artikulua agertzen den 
zutabea dela eta, bi une guztiz desberdinetan zati daiteke: adin hori baino 
lehenagokoa eta adin horren ondorengoa. 

 
Aro ezgramatikalean honelako adibideak aurki ditzakegu lehenbiziko 

zutabean: 
 

(252) Hau papo-papo [guapo-guapo]173. (1;10;27/3)  
(253) H: Ta nolako bokadilloa da hori, ttikia o haundia? 
  E: Ttiki-haundia174. (1;11;24/2) 
(254) Bero-hotza175. (2;00;29) 

 
Artikuluaren kokaguneari begiratuz ezin esan daiteke egitezko hutsen bat 

(edo ezegitezkorik) egin duenik, baina ikus daitekeen moduan osatzeko modua 
ez da zuzena. Badirudi, oraingoan aro gramatikalera igaroz, bi izenondo berdin, 
elkarren segidan nolabaiteko gradua adierazteko edo176, 2;03;00 saioan 
agertzen zaizkigula lehenbiziko aldiz (255); eta gradu zentzu honetaz guztiz 
jabetzen denean, izenondoen maila ongi markatzeko (258-259) bitan ez baizik 
gehiagotan errepikatu behar duela ematen du. Halaber, garai honetan egiten 
duen hutsik nabariena lehenbiziko elementuari bukaerako -a ez ezabatzea da, 
izen + izenondo segidei gertatzen zaien bezalaxe (255, 260-261). 

 
(255) Hau be(l)t(z)a-be(l)t(z)a. (2;03;00) 
(256) Hau haun(d)i-haun(d)ia. (2;04;12) 
(257) Hala hebed [hemen] hau(n)di-hau(n)di txulik. (2;09;29) 
(258) Hau ate bat itxi-(i)txi-(i)txia. (2;09;29) 
(259) Iyea [illea] uriy-uriy-uriya [urdiñ(a)]. (2;09;29) 
(260) Hau ra be(l)txa hau(n)dia. (2;06;05) 
(261) Belala [belarra] eka(rri) b(eh)al (d)ut ka(n)pon ba(l)koitik   
  eta behili [behiari] hotxa hotxa. (2;10;11) 

 
Bigarren zutabean, izen + izenondo + artikulua segidaz osatutako 

multzoen zutabean, itxuraz ongi eratutako zenbait izen sintagma ageri dira 
lehenbiziko aroan (aro ezgramatikalean, alegia), baina kontuan eduki behar da 
izen horien artean asko artikulu gabekoak direla (cf. miau, uau; 262-263), edo 
artikulurik paratu gabe erabiltzen dituela beti saio berean (cf. mono;  264), edo 
ezin daitekeela ziur jakin artikulua erantsi dion edo ez, izenak amaierako -a 
berezkoa duelako (cf. tata ['zapata']; 265). 
                                                 
173 Izenondo errepikatu hau ontzat hartu dugu nahiz eta amaieran artikulurik ez eraman (ikus 
lehenxeago izenondoen a) sailean esan duguna). Grabaketa honetan hiru bider agertzen da 
guapo-guapo segida. 
174 Aldaera desberdinekin ematen du segida hori 2;00;08an eta 2;01;06an. 
175 Ikus (207). adibidean testuinguru osoagoa. 
176 Aro ezgramatikalean aipatu dugun guapo-guapo segidak unitate bakarra osatzen duela 
esanen genuke, eta ez duela zinetako balio graduatzailea; horietako ekoizpen bat orrazi bati 
begira esaten baitu (honek froga dezake garbikien, beharbada, ez duela izenondo maila 
adierazteko erabiltzen). 
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(262) Uau-uau haun(d)ia. (2;00;08) 
(263) Miau haun(d)ia. (2;01;06) 
(264) (E)kaRi mono ttikia. (2;00;29) 
(265) Kaka [tata 'zapata'] kikia [tikia]. (2;00;29) 

 
Ezegitezko hutsak -horrela dei badiezaiekegu aro honetako ekoizpenetan 

agertzen diren 'hutsei'- era honetakoak dira: 
 

(266) Nini kiki [tiki]. (1;11;11) 
(267) Haundi Pi(n)tto.177 (2;01;06) 

 
Aro gramatikalean, aldiz, bi ezegitezko hutsetatik bat esaldi bitxi 

samarrean erabiltzen du Egoitzek (268), eta bestea zalantzazkotzat jo daiteke, 
haurrak esan nahi duena eta helduek une horretan interpretatzen dutena bi 
gauza desberdin izan daitezkeelako (269). 

 
(268) Kiki [tiki] toto kikia. (2;04;25) 
 
(269) H: Ze eskatu dizu zuk Olentzerori? (Egongela ttikian sartuz). 

 E: Lapitxaa! 
 H: Eeeex! Etziñun eskatu hori! (Tapa jarri die polboroiei eta E.k   oihua 
atera)  Xe ba? Exin al da tapatu? 
 E: (Buelta eman eta H.ri begira eskuarekin keinua eginez)  Ta-  
 t(r)atorekin burua haundia! 
 H: Traktorekin…? 
 H: Buru haundia! 
 E: Buru haun(d)ia! 
 H: A, buru aundia! 
 E: Palak buuuuu betti, ta gotti taaaa bota! (Eskuarekin 'palarena'  
 eginez). 
 H: Hola ibiltzeko betti ta gotti? (2;06;05) 

 
(268)an azpimarratutako unitateari begiratuz artikulua falta zaiola esanen 

genuke, baina toto kiki izen multzo bakartzat hartuz gero ongi eratua dagoela 
esan behar. Askozaz interesgarriagoa da 2;06;05 saioan agertzen diren 
ustezko hutsak (269 adib.), zeren agian gainorokortze hutsa izan daiteke, edo 
agian helduaren imitazio soil bat besterik ez. Azal dezagun testuingurua pixka 
bat gehiago. Helduak haurrari galdetzen dionean Olentzerori zer eskatu behar 
dion haurrak 'burua haundia' erantzuten du. Helduak zuzendu egiten dio 'buru 
handia' esan nahi duelakoan, baina ez dirudi haurrak hori esan nahi duenik. 
Testuinguruari argi erreparatuz ikus daiteke kamioi edo traktore baten gruaz ari 
dela haurra eta ez buruaz, goiti eta beheiti mugitzen dena -eta haurrari izugarri 
gustatzen zaiona- grua baita. Egoitzek hasiera batean ongi esan duena helduak 
gaizki interpretatu du (haurrak horrela ahoskatu duelako, jakina) eta zuzendu 
egin dio ustez izen sintagmaren determinazio araua behar bezala erabiliz (cf. 
burua haundia > buru haundia). 

 

                                                 
177 Izenondo + izen ordena duela eta izen sintagma banandutzat eman dugu (beraz, 3. 
zutabean paratu dugu), baina ez dakigu aro honetan sintagmaz hitz egin ote daitekeen, are eta 
gutxiago elementu bat baino gehiagoz osatutako sintagma konplexuez. 
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Izen + izenondo + artikulua (+ pl) motako sintagmak ongi ematen nahiko 
goiz hasten da Egoitz (lehenbiziko adibidea 2;03;00koa da; 270), eta corpus 
guztian zehar hainbat aurki daitezke. Cf. hurrengo hauek: 

  
(270) Hau kotxe ttikia. (2;03;00) 
(271) Txitxo kikia [txito tikia]. (2;04;12) 
(272) Usai goxoa. (2;04;25) 
(273) Tali [zaldi] hau(n)dia. (2;05;09) 
(274) Hebe(n) da behi hau(n)dia. (2;06;20) 
(275) Hau da itxe hau(n)dia. (2;07;04) 
(276) Hala ba(r)ku haundia. (2;07;17) 
(277) Eh, kotxe belia [berria] eka(r)txeko. (2;08;16) 
(278) Hau da kabioi [kamioi] txiki holia [horia]. (2;09;00) 
(279) Ex, bil(d)otx haundia xa(r)txe(n) da. (2;09;15) 
(280) Ali [ardi] haundia la [da] kanpon. (2;09;15) 
(281) Eta xexelak [xexenak]… alal [adar] haundik. (2;09;29) 

 
Hala ere, haurrak honelako izen multzoetan egitezko huts ugari egiten 

ditu. Huts egite mota hauen ezaugarria sintagma osatzen duten ardatz 
elementuei ustezko artikulua ez ezabatzea da, ondorengo adibideetan ikus 
daitekeen moduan: 

 
(282) A(s)toa polita. (2;02;18) 
(283) Kotxea ttikia. (2;03;00) 
(284) E: Ninia haundia 
  H: Zein da nini haundia? (2;03;14) 
 
(285) H: Hemen zer da? 
  E: Lorea polita. (2;04;12) 
 
(286) Kaku(r)ra kikia [txakurra ttikia]? (2;04;25) 
(287) Eta kaia [zaldia] hau(n)dia (e)kusi rut. (2;05;09) 
(288) Hara ga(l)txer(d)ia be(r)ria. (2;07;17) 
(289) Ha(r)txa u(r)diña eka(r)txeko. (2;08;16) 
(290) Ta bil(d)otxa, bil(d)otxa ttikia hau. (2;09;00) 
(291) Behia haun(d)ia hola, eh! (2;10;11) 
(292) Gixona golia gañen. (2;11;10) 

 
Orain mahaira dezakegun arazoa da Egoitzek ezabatu gabe uzten duen 

elementu hori zinetako artikulua den edo ez den178. Horretarako, garrantzizkoa 
dugu artikuluaz gain pluralarekin eta kasu markarekin zer gertatzen den 
ikustea, izen sintagmaren egituraren arabera, oro har, hondarki osoa paratzen 
baita sintagmaren amaieran, elementu guztietan zatitu gabetanik. 

 
Goiko adibideetan aipatutakoez gainera, iz. + izondo. + hondarkia179 

egitura dutenak hemezortzi dira orotara. Hiru adibide goiz samarrekoak badira 
ere, gainerako guztiak 2;08;16 adinetik aurrera ematen ditu haurrak. 
                                                 
178 Amaierako -a berezkoa duten hitzekin osatutako sintagmak ontzat eman ditugu, nahiz eta, 
lehen esan bezala, ezin daitekeen ziur jakin haurrak izenei artikulua ezabatu dien edo ez (cf. 
pastela goxo-goxoa (2;04;25), bola haundia (2;06;05), ka(r)ga haundia (2;07;17), a(r)bola 
hau(n)dia (2;09;00), xapela be(l)txa (2;09;15), xapela horia (2;09;15), alautxa haundia (2;10;11), 
ikara haundia (2;10;11), xapela ttikia (2;11;10), xapela haundia (2;11;10), pala haundia 
(2;11;10) eta soka haun(d)ia (2;11;10)). 
179 Artikulua hondarkiaren zati bada ere, gu hemen absolutiboa ez den kasu markaz osatutako 
hondarkiez (edo sintagmez) ari gara. 
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(293) Zal(d)i ttikin. (2;03;28) 
(294) Txaloi kikiakin [txaboi ttikiakin]. (2;04;25) 
(295) Ta matte-matte hola bil(d)o(ts) ttikiali. (2;05;09) 
(296) Bitu elepa(n)tea belali haundikin ta. (2;08;16) 
(297) Hau la ba(r)ku hau(n)diri patxeko. (2;09;15) 
(298) Oai(n) ba(r)ku hau(n)dikin ibili…  (2;09;15) 
(299) Bil(d)o(t)x be(l)txa(n) bapela [bañera] do [non] da?    
 (2;09;29) 
(300) Xexed [xexen] hau(n)dik itte(n) do, jo itte(n) do xexed   
 hau(n)dik.  (2;09;29) 
(301) Po(l)txa ttiki ho(r)retan xe raba [(e)rama(n)] riaxo?   
 (3;00;07) 

 
Hemezortzi adibide horietatik hondarki guztia ez baizik eta ustezko 

artikulua erantsia duten honako lau adibide hauek aurki daitezke: 
 

(302) Bil(d)otxa txurik.  (2;09;29) 
(303) Ho(r)txa hau(n)dik ro [du] ta. (2;11;10) 
(304) Iyea [illea] be(l)tx-be(l)tx-be(l)txakin.  (2;09;29) 
(305) Txokola [txokorra] be(l)txak ha(r)tu lo hol-… txikele holia   
  eta behiak txikele aloxa.  (2;10;11) 

 
Esaldiak ikusita galde diezaiokegu geuron buruari haurrak zer egiten 

duen, artikulua izenean utzi eta gainerako hondarkiaren zati guztia sintagmaren 
amaierara eraman? Banaketa edo zatiketa hori egitea zilegi ote da? Itzuliko 
gara gai honetara aurreraxeago. 

 
Bukatzeko, 3. zutabeko aro gramatikaleko adibideak ekarri nahi ditugu 

hona, nolako izen sintagma bananduak ekoizten dituen ikusteko (306-314). 
 

(306) H: Hau zer da? 
  E: Haundia kotxea.(2;03;00) 
(307) Hau haun(d)ia pala. (2;03;00) 
(308) Txulia txal(d)ia, non (d)a? (2;03;28) 
(309) Amak hara t(x)uria tatia [zaldia]. (2;03;28) 
(310) Amatxik bai baro kikia [ttikia] betitxu [betixu] bat.   
 (2;05;09) 
(311) Ahu(n)tza i(n)180 ro haundia. (2;05;09) 
(312) Hau haundia bola. (2;06;05) 
(313) (E)kar(r)i gaixoa rira [ninia]. (2;08;16) 
(314) Nik loxa ta Ibaiek horia txiklea ta nik loxa txikle181.   
 (2;10;11) 

 
Erakusgarri ekarri ditugun adibide gehienak izenondoa aurreratua duten 

sintagmak dira; (310) ere halaxekoa da, baina kasu honetan zenbatzaile 
zehaztu batekin eratutako sintagma dugu. Besteetatik erruz desberdintzen dena 
(311) da; adibide honetan sintagma aditzaren aieka banatan paratu du haurrak: 
lehenbizi izena eman du, gero aditza, eta ondoren izenondoa gaineratuz. 

                                                 
180 Marrazten ari dela botatako esaldia, beraz, egin = marraztu. Ohartu, bestalde, Egoitz bera 
ari bada ere marrazten in do esaten duela eta ez in dut, hau da, pertsona komunztadura ez 
duela gauzatu. 
181 Txikle izenak artikulua behar luke. Dena dela, helduek haurrekin hitz egitean, zenbaitetan, 
mugatzailerik gabe ere eman ohi dute. 
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9.2.1.1.3.- Artikulua izenlagunekin osatutako     

 sintagmetan 
 
 a) -ko izenlagunarekin osatutako sintagmetan 
 
Hiru zutabe nagusi bereizi ditugu Egoitzek ematen dituen mota honetako 

ekoizpenekin. Lehenengoan izenlagunari artikulua (eta, dagoenean, plurala) 
itsatsitako adibideak aurkezten dira, bigarrenean -ko + izen + -a(k) egitura 
dutenak, eta beste zutabe nagusian bananduta emaniko sintagmen kopurua. 
Azkenik, sail horietatik at gelditzen diren adibideak Bestelakoak deituriko 
zutabearen barnean sartu ditugu, aurrerago, koadroa eman ondoren, azaltzeko. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: -ko izenlagunarekin osatutako sintagmak 
ADINA Orotara -KO + 

-a(k) 
-KO + 

iz. + -a(k) 
IS 

banand. 
Bestelako-

ak 
Egitezko 
hutsak 

Ezegitezko 
hutsak 

1;03;03        
1;04;00        
1;05;04        
1;06;05        
1;06;22        
1;07;08        
1;07;18        
1;08;03        
1;08;17        
1;09;01        
1;09;16        
1;09;28        
1;10;13        
1;10;27        
1;11;11        
1;11;24        
2;00;08        
2;00;29        
2;01;06        
2;01;19        
2;02;02        
2;02;18 1  1     
2;03;00        
2;03;14 1 1      
2;03;28 9 8 1     
2;04;12        
2;04;25 2 1   1 1  
2;05;09 7 7      
2;05;23 2 2      
2;06;05 1 1      
2;06;20 25 25      
2;07;04 16 14   2 2  
2;07;17        
2;08;00 1 1      
2;08;16 2  1 1    
2;09;00        
2;09;15 2 1 1     
2;09;29        
2;10;11 1 1      
2;10;26 1 1      
2;11;10 1  1     
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2;11;23 4  3 1    
3;00;07 1 1      
Orotara 77 64 8 2 3 3  
%  83,14 9,09 2,59 3,89   

 
 
Egoitzek ez du -ko izenlagunarekin eraikitako sintagma gehiegirik eman. Ia 

adibide guztiak (ekoizpenen ia %85) ardatz elementurik gabeko sintagmak dira, 
esan nahi baita, artikulua eta pluraleko marka -daramanean- izenlagunei itsasten 
diela. Haratx singularrean (315-321) eta pluralean (322-323) eraikitako zenbait 
esaldi: 

 
(315) Bai, hau ho(r)koa ra. (2;03;28) 
(316) Hau bai, hebe(n)goa la, eh! (2;03;28) 
(317) Hau no(n)goa la? (2;06;20) 
(318) Ex, hau exta hebe(n)goa. (2;06;20) 
(319) Bai, hau ho(r)koa ta bextea hebe(n)goa. (2;07;04) 
(320) Hebe(n)goa do [no(n)] da? (2;09;15) 
(321) Hol [hor] baxulekoa [basurekoa] la [da] loloka [dordoka] ta.   
 (2;10;11) 
(322) Ta, holokok [holakok] bado Egoitxek, eh! (2;05;09) 
(323) Do [no(n)] da holokok? (2;07;14) 

 
Izenekin osatutako sintagmak urriak dira besteen aldean, guztira zazpi 

adibide baizik ez zaizkigu agertzen, eta bat esaldi amaitu gabe batean emana 
dago (328). Honako hauexek dira: 

 
(324) Holako pondia [haundia]. (2;02;18) 
(325) Hebe(n)go atxea [etxea] ro ra [non da]? (2;03;28) 
(326) Holako t(r)atolek. (2;08;16) 
(327) Eta hebe(n)go gixoda [gixona] do [no(n)] da? (2;09;15) 
(328) Ni xenbateko … (2;11;10) 
(329) Holako lehoia do [non] da? (2;11;23/2) 

 
(324) adibidea hain juxtu guk aro gramatikal segurutzat jo dugun 

garaikoa da, eta hurrengoa hilabete bat beranduagokoa. Ondorean, bost 
hilabetean ez du -ko + izen segida duen adibide bakar bat ere ekoizten, 
hutsarte handia sortuz (bitarte horretan ugariak dira -ko + art. (+ pl.) 
segidakoak, batez ere leku adberbioekin eraikitako egiturak); adin honetatik 
aurrera badirudi hasten dela atzera mota honetako sintagmak ematen (327-
329). 

 
Koadroko beste zutabera igaroz, corpus guztian aurki ditzakegun izen 

sintagma bananduak honako bi hauexek dira: 
 

(330) Holoko t(r)atolek [traktorek]. T(r)atolek holokok.    
  (2;08;16) 

(331) Lehoia holokoa gal(d)ua. (2;11;23) 
 
Eta Bestelakoak sailean sartu ditugun adibideak berez aditzondo izan 

behar luketenak dira (noizko galderari erantzuten diotenak), baina haurrak 
pluralgilea ezarri dienak -ko izenlagunarekin eraikitako sintagmak direlakoan, 
hain zuzen ere egitezko hutsetan sartu ditugun ber-berak dira: 
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(332) Gerokok. (Goxokiak).  (2;04;25), (2;07;04) 
(333) Jaso, jaso heben gerokok. (Goxokiak). (2;07;04) 

 
Koadroan aipatutakoez gain, zalantzazkoak diren bi adibide opatzen 

ditugu, biak saio berean emanak: 
 

(334) Kotxeko papera. (2;03;00) 
(335) Amatxoko aro. (2;03;00) 
 

Ekoizpen horiek bi interpretazio izan ditzakete. Lehenbiziko 
interpretazioaren arabera genitiboak izanen lirateke, orduan (335)ko adibidea 
guztiz arraroa eta esaldiaren bigarren zatia interpretaezina bihurtuko litzateke. 
Eta beste ikuspuntuaren arabera, ergatibotzat hartu eta honela interpretatuko 
genituzke: kotxek ho(r) papera, eta bestea amak ho(r) (b)aro [badu]. Gure 
ustez, -ko izenlagunarekin osatutako sintagma kopurua ikusirik, eta adin 
honetarako jada ergatiboa modu produktiboan erabiltzen duela jakinik182, 
aipatutako hauek forma ergatiboak direla esanen genuke, eta ez -ko 
izenlagunarekin eratutako sintagmak. 

 
 
 b) -en izenlagunarekin osatutako sintagmetan 
 
Izen sintagmaren egitura jarraituz, hortaz, alde batetik ardatza ezabatua 

duten adibideen zerrenda ezarri dugu (ikus koadroan -EN + -a(k) deituriko 
zutabea), beste zutabe batean posposizioekin eraikitakoena (-EN + posp. 
zutabea), hurrengoan izenekin osatutakoa (-EN + izen + hond. zutabea), eta 
beste bi zutabeetan ordena aldatua dutenak eta beste aldetik bananduta 
emaniko sintagmen zerrenda. Hutsak koadroaren eskuineko aldean agertzen 
dira. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: -en izenlagunarekin osatutako sintagmak 
ADINA Orotara -EN + -

a(k) 
-EN + 

pospos.
-EN + izen +

hond. 
Ordena 
aldatua 

IS 
banandua

Bestela-
koak 

Egit. 
hutsak 

Ezegit. 
hutsak 

1;03;03          
1;04;00          
1;05;04          
1;06;05          
1;06;22          
1;07;08          
1;07;18          
1;08;03          
1;08;17          
1;09;01          
1;09;16          
1;09;28          
1;10;13          
1;10;27          
1;11;11          
1;11;24          
2;00;08          
2;00;29          
2;01;06          

                                                 
182 Ikus, begiratu batean antzemateko, ergatiboari eskainitako koadroa. 
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2;01;19 13 13        
2;02;02          
2;02;18 2 2        
2;03;00 12 10 2       
2;03;14 13 11 2       
2;03;28 4 3 1       
2;04;12 9 4 5       
2;04;25 5 4  1      
2;05;09 6 3 2  1     
2;05;23 2   1 1     
2;06;05          
2;06;20 23 20 1 2      
2;07;04 15 11  2  2    
2;07;17 3 2 1       
2;08;00 7 7        
2;08;16 6 4  2      
2;09;00 10 2 3 5      
2;09;15 7 2 3 2      
2;09;29 13 8  4  1    
2;10;11 22 15 1 5   1   
2;10;26 11 3 1 6  1    
2;11;10 28 11 12 3  2    
2;11;23 8 7  1      
3;00;07 7  2 5      
Orotara 226 142 36 39 2 6 1   
%  62,83 15,92 17,25 0,88 2,65 0,44   

 
 
Izenlagun honetan gailentzen diren sintagma motak ardatz elementurik ez 

dutenak dira, ekoizpen guztien erdiak baino gehiago dira eta (ia %63a, hain zuzen 
ere). Ondoan paratzen ditugun modukoak aurki ditzakegu corpus guztian zehar: 

 
(336) Nerea. (2;01;19) 
(337) Tulea [zurea]. (2;01;19) 
(338) Bai, amana ra. (2;01;19) 
(339) Attonana. (2;02;18), (2;03;00) 
(340) Attanak. (2;03;14) 
(341) Ekaitzena. (2;03;28) 
(342) Hau(n)dia attana. (2;04;12) 
(343) Hau Ego(i)txena. (2;04;25) 
(344) Hok Ego(i)txenak. (2;05;09) 
(345) Hau oloda [ollona] da. (Puzle zati bat). (2;06;20) 
(346) I(n) rut pitxitxira [pitxitxina]. (Puzlea). (2;06;20) 
(347) Ex, behiada [behiana] extut in ta (Puzlea). (2;07;04) 
(348) Hau oxaba K(u)an Goxena. (2;08;00) 
(349) Xulea exta, nelea. (2;08;16) 
(350) Hau atada [attana] da. (2;09;00) 
(351) Hau da baRkuna. (2;09;15) 
(352) Ha-hori la bil(d)otxana. (2;09;29) 
(353) Al(d)ina [ardina] kontatu. (Ipuina). (2;10;11) 
(354) Haue(k) nele(k) dia. (2;10;26) 
(355) Honena xen ta, beitu. (2;11;10) 
(356) Ez, Ego(i)txedak [Egoitxenak]. (2;11;23) 

 
Hurrengo agertzen zaizkigunak, kronologikoki begiratuz, -EN + pospos. 

segida dutenak dira; esan daiteke, hortaz, posposizioek laguntzen dutela mota 
honetako elementu bat baino gehiagoko sintagmak ekoizten. Honatx zenbait 
adibide: 
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(357) T(r)enan gañen (d)o. (2;03;00) 
(358) Hau pi [bi], mahaian gañen. (2;03;00) 
(359) Eko(i)tx o-obel a(z)pin Egotx [Egoitx ohen axpin Egoitx].   
 (2;03;14) 
(360) Tixona talin [gixona zaldin], tal(d)in gañen. (2;04;12) 
(361) Egoitzen o(n)don do ahu(n)tza. (2;05;09) 
(362) T(r)atoren gañen. (2;06;20) 
(363) Ibili putxun balele(n) [barrene(n)]. (2;07;17) 
(364) Odaden, odaden baxtelan [oihanen bazterran] ixaten da otxoa.  
  (2;09;00) 
(365) Alautxan balenen [arrautxan barrenen] ixaten da loloka   
 [dordoka]. (2;10;11) 
(366) Gixoda expelo(n) belalan gayen [belarran gañen]. (2;11;10) 
(367) Xal(d)in expelon (d)o. (2;11;10) 
(368) Axtoa gixoda(n) [gixona(n)] gayetik i(n)go ro bota.    
 (3;00;07) 

 
Egoitzek posposiziodun sintagmak ematen hasi eta ia bi hilabete 

beranduago arte ez du izendun sintagmarik ekoizten; 2;04;25 adinarekin (369) 
hasten da ekoizten -en + izen + hondarkia segidako sintagma konplexuak, eta 
saio horretatik aurrerako grabaketarik gehienetan agertzen dira mota horretako 
sintagmak. Ale batzuk paratuko ditugu mostratako: 

 
(369) Abonan [amonan] itxera ba hola. (2;04;25) 
(370) Nere bihotxa. (2;05;23) 
(371) Hau ra behin hankak. (2;06;20) 
(372) Hebe(n) dola-dola [nola] u(r)diñan pu-puxka? (2;07;04) 
(373) Hau la gule-gule ñiñia. (2;08;16) 
(374) Hau la gixodad [-nan] itxea. (2;09;29) 
(375) Oxaban kotxetik ha(r)tuko ro. (2;10;11) 
(376) A(n)txuben [a(n)txumen] ipuia kontatu. (2;10;26) 
(377) Hala Nahikalid kixtola [Nahikarin pixtola]. (2;11;10) 
(378) Ahatea, dere [nere] ahatea. (2;11;23) 
(379) Abodalen [amonaren] itxela don [jon] txen ta. (3;00;07) 

 
Ordena aldatua duten izen sintagma pare bat baizik ez dugu aurkitu 

corpus guztian, eta sintagma bera da bi grabaketa desberdinetan ekoiztua. 
Eskolan andereñoak zer esaten dion galdetzen dionean amak, Egoitzek honako 
erantzun hau ematen du: 

 
(380) Ahatetxo nelea [nerea]. (2;05;09), (2;05;23) 

 
Amak argitzen duenez, hori esaten omen zion andereñoak haurrari 

denbora guztian atzetik zebilkiolako. 
 
Beste motako sintagmak ditugu banandurik emanikoak. Eta saioz saio 

miatu ondoren, corpusean aurkitu ditugun sei adibideak ondoko hauxek dira: 
 

(381) Hara lorea pitxitxida [pitxitxina]. (2;07;04) 
(382) Hebe(n) dola [nola] d[ag]o ba hodeda [honena] puxka?   

  (2;07;04) 
(383) Kixtola Ibaida [pistola Ibaina]. (2;09;29) 
(384) XXX, abak [amak] eka(rri)ko lo ipuia a(n)txubeda    

  [antxumena]. (2;10;26) 
(385) Hau, hau atea bil(d)otxana, hola. (2;11;10) 
(386) Hodeda gixodada [honena gixonana]. (2;11;10) 



— 250 — 

 
Lehenbiziko bost adibideetan (381-385) sintagmak absolutiboan 

daudenez, sintagmatik atera diren genitiboek hartu dute artikuluaren marka 
(bereziena, behar bada, (382) adibidea dateke, itxuraz ez baita izenlaguna 
lekuz mugitu, baina artikulua daramala ikus dezakegu. Hala ere, sintagma hori 
bera era honetara itxuraldatzen badugu, agian hobeki atzemanen da gertakaria: 
[honen puxka] > honena [ø puxka], edo tokiz aldatuz, besteetan honela 
agertzen zaigu ordenari dagokionez: [ø puxka] honena). Modu desberdinera 
eratua dagoen sintagma banandua (386) dugu, zeren izena sintagmatik atera 
denean genitiboaren marka (eta gero beste sintagmaren artikulua) hartu behar 
izan baitu. Gutxi-gorabehera horrela irudikatuko genuke: [gizon honen]a > [ø 
honen]a [gizonaren]a. 

 
Bestelakoak zutabean sartu dugun adibidea ondoko hau da: 
 

(387) XXX txik(l)ed [txiklen] hau da(n)go [ja(n)go] dut, eh.   
  (2;10;11) 

 
Adibide hau berez izlg. + izen egituraren barnean sar genezakeen arren -

izenlagunak ez baitarama artikulurik- aparte paratzea merezi zuela iruditu zaigu; 
gainera, aitzinxeago atzera adibide hau iruzkintzera etorriko bagara ere, egituraren 
aldetik atera zaizkigun gainerako ekoizpen guztietatik aldentzen da, daramakeen 
izena izkutatua baitu. 

 
 
 c) Artikulua beste izenlagunean 
 
-ko eta -en atzizkiekin osatutako izen sintagmez gain, beste 

elementuarekin eratutako sintagmak ere mordoxka aurki ditzakegu aztertutako 
corpusean. 

 
Hasteko diogun, Egoitzen aro gramatikala segurutzat 2;02;18ko saioa 

hartzen badugu, adin hori baino lehenago emaniko esaldien artean honakook 
aurki ditzakegula: 

 
(388) Be(s)te e(s)ku. (2;01;19) 
(389) Be(s)tea non (d)a be(s)te? (2;02;02) 

 
Lehenbiziko adibideko izenlaguna ongi emana dago, baina sintagma 

bera ez dago mugatua, hala egon behar lukeen arren. Eta 389. adibidean 
lehenbiziko izenlaguna zuzen ematen badu ere, gero, berriro esaldiaren 
amaieran errepikatzen duenean artikulurik gabe ekoizten du, beraz, 
mugatzaileari dagokionez ezegitezko hutsak egiten ditu haurrak bi adibide 
hauetan. 

 
Zuzen burututako beste izenlagunarekin eta elementu bat baino 

gehiagorekin osatutako izen sintagmak ugari dira. Hona hemen banaka batzuk: 
 

(390) Be(s)te ha(n)ka. (2;03;00) 
(391) Be(s)te bat. (2;03;14) 
(392) Hol betxe bat [hor beste bat]. (2;03;14) 
(393) Pette [be(s)te] Mikel. (2;03;14) 
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(394) Be(s)te talia [zaldia] non (d)a? (2;03;28) 
(395) Be(s)te kotxe bat, b(eg)ira. (2;03;14) 
(396) Be(s)te balekan [aiekan]. (2;03;14) 
(397) Be(s)txe kotxe bat (d)ut. (2;03;14) 
(398) Hemen balo [bad[ag]o] be(s)te itxea. (2;03;14) 
(399) Ta be(s)te talia [zaldia]. (2;05;09) 
(400) Be(s)txe aba(r)ka. (2;06;05) 
(401) … bexte gauxak XXX hebed [hemen]. (2;09;15) 
(402) Do [no(n)] da bexte gixoda? (2;09;15) 
(403) Hori bexte pilota. (2;10;11) 
(404) Bexte pilota. (2;10;11) 
(405) Ta bex-… gero bexte gixod bat. (2;11;10) 
(406) Betxe txe [beste zer] ha(r)tuko lut? (2;11;10) 

 
Orain arte eman ditugunak absolutiboan dauden arren, bestelakorik ere 

agertzen da. Aurki daitezke kasu markarekin, soilik, sintagmak osatuz (407-
410), edo ardatz elementuarekin sintagma konplexuagoak eratuz (411-413).  

 
(407) Odai(n) betxeri [besteri]. (2;05;09) 
(408) Ho(r)txe bes-tek. (2;09;00) 
(409) Hara, hau(n)dia bexten halapatu ro. (2;09;15) 
(410) Bex-bexted [besten] hau(n)dia halapatuko lo. (2;09;15) 
(411) Hara betxe [beste] Ekoitxek XXX bihatxa. (2;04;12) 
(412) Ma(r)gokin i(n) dut beste alekan [aiekan]. (2;09;00) 
(413) Bexte gixodak bihal [behar] (d)o hau. (2;11;10) 

 
Izenlagun honekin osatutako sintagmak, beste izenlagunekin 

osatutakoak bezalaxe, bananduta eman daitezke. Hona ekartzen ditugu 
aurkitutakoak: 

 
(414) Be(s)tea pala? (2;02;02) 
(415) (Har)a be(s)tea (trak)torea. (2;02;02) 
(416) Hau pettea [be(s)tea] (e)kaRi. (2;02;18) 
(417) Heben be(s)tea t(r)ena. (2;03;00) 
(418) H: Zer da hau? 
  E: Be(s)tea talia [zaldia]. (2;03;00) 

 
Modu sinplean nolabait irudikatzekotan honela eginen genuke: [beste 

traktorea] > bestea [ø traktorea]. Era honetako sintagmak, adinari erreparatuz, 
ez dira agertzen 2;03;00ko grabaketatik aurrera, eta gainera adibide guztietan 
banandutako izenlaguna izenaren aurretik agertzen da (beste izenlagunekin ez 
bezala). Zalantzan para daiteke zinetako izen sintagma bananduak diren edo 
egitezko hustako hartu behar ditugun, nahiz azken honen aldekoagoak garen. 

 
Aitatuko adibideez gain, interesgarriak diren beste bi azaldu eta iruzkindu 

nahi genituzke. Hanakook dira:  
 

(419) Tali betxea [zaldi bestea]. (2;05;09) 
(420) Do [no(n)] do bexte? (2;07;04) 

 
Helduen ikuspuntuaren arabera (419) adibidea txartzat hartu beharko 

genuke, baina kasu honetan badirudi haurrak ordena aldatutako izen 
sintagmaren araua ezarri duela martxan (cf. ahatetxo nerea, (380) adib.) 
teorikoki posible den sintagma zuzena eraikiz, baina ikus daitekeen gisan, 
praxian ez da gertatzen horrelakorik helduen hizkeran; areago, egitura hori 
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txartzat joko genuke. Eta azkenik, (420) adibidea dugu; ekoizpen hau aspaldixko 
sartua zegoen aro gramatikalekoa izan arren artikulurik gabe ematen du 
Egoitzek, ezegitezko huts nabarmena egiten duela (honen antzeko huts egitea 
da (389) adibidea). 

 
 
9.2.1.2.- Erakusleak 
 
 Sarreran (9.1.1.2. puntuan) esan dugu izenkiren batekin topo egiten 

duten testuinguru guztiak hartu ditugula aintzako, eta erakuslearen lekunearen 
arabera (izenkiaren aurrean edo atzean agertzen den ikusiz) eta izenki motaren 
arabera (amaiera -a bokalduna den edo ez behatuz) lau zutabetan banatu 
ditugu Egoitzen ekoizpenak. Hona hemen, hortaz, lau zutabeak, ondoan 
egitezko eta ezegitezko hutsen zutabeak ere emanak daudela. Sarrixeago 
saiatuko gara agertzen diren datuak adibideekin hornituta azaltzen. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Erakusleak 
ADINA Erak. + Iz.+-a Erak. + Iz.+ø Iz.+-a + Erak. Iz.+ø + Erak. Egit. huts. Ezegit. huts. 
1;03;03       
1;04;00       
1;05;04       
1;06;05       
1;06;22       
1;07;08       
1;07;18 2 3  2   
1;08;03 16 14     
1;08;17 1 14     
1;09;01 2 2     
1;09;16 1 2     
1;09;28  12     
1;10;13 4 15    2 
1;10;27 2 5     
1;11;11 2 5    1 
1;11;24       
2;00;08 5 10     
2;00;29       
2;01;06 2 5     
2;01;19  2     
2;02;02 1, 1h.      
2;02;18 4      
2;03;00 13 1   1  
2;03;14 2      
2;03;28  1 1   1? 
2;04;12 24 4     
2;04;25 1      
2;05;09 3   1   
2;05;23 5      
2;06;05 5      
2;06;20       
2;07;04 1 2     
2;07;17 2      
2;08;00 1      
2;08;16  1    1? 
2;09;00 5  1    
2;09;15 4   2   
2;09;29 9   1   
2;10;11 4 3  2   
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2;10;26    1   
2;11;10 6  1 1   
2;11;23       
3;00;07       
Orotara 127, 1h 101 3 10   
  arridurazkoa; ? =     

 
 
Egoitz bi hitzeko esaldiak ematen hasten denean, 1;07;18 adinarekin, 

erakusle + izen edota izen + erakusle segidakoak ere aurkitzen ditugu. Jakina, 
adin honetako hau ninia (cf. 421) esaldia edo 2;11;10eko ta hau kamiona (cf. 
442) esaldiak itxuraz oso antzekoak izan arren sakonean guztiz desberdinak 
dira. Lasai asko baiezta dezakegu bigarrenaren azpian loturazko aditza 
ezabatua dagoela, baina gauza bera esan al dezakegu lehenbizikoaz? 
Gutxienez 2;00;08 arte haurra aro ezgramatikalean dagoela esaten badugu, 
ezin dugu baieztatu lehenbiziko esaldiari aditza falta zaionik, oraindik haurra ez 
baita gai ematen dituen ekoizpenak ikuspuntu linguistikotik eta gramatikaletik 
aztertzeko, eta hortaz, ezin du subjektu, objektu, atributu, aditz, absolutibo, 
ergatibo, datibo,… bereizketarik egin. Haurraren hasierako ekoizpen mota 
hauek haurraren orain eta hemen-ean oinarritzen dira eta izaera pragmatiko-
semantikoa dute, ez gramatikala. Atal metodologikoan aipatu moduan, 
linguistikoki unitate ez aztertutzat (U.E.A.) hartu ditugu. 

 
Bereizketa hau lan guztian zehar ez atzentzea komeni da azaltzen 

ditugun datuak oker ez interpretatzeko. Orduan, aro ezgramatikalean agertzen 
diren ekoizpenetan erak. + izen segida dagoela esaten dugunean, ez gara ez 
zinetako erakusleez eta ez zinetako izenez ari, baizik eta itxura hori duten 
elementuez, nahiz eta izendapen horren barrenean sartu ditugun. 

 
Hona hemen koadroko zutabeetan agertzen diren datuak goitik beheiti 

arruntean hartuz aurki ditzakegun adibideak. Lehenbiziko zutabeari dagokionez, 
hau da, Erak. + Iz.+-a segida duten ekoizpenen artean honako hauek azaltzen 
zaizkigu: 

 
(421) Hau llillia [ninia]. (1;07;18) 
(422) Hau tata ['zapata']. (1;08;03), (1;10;27) 
(423) Hau kua-kua. (1;08;17) 
(424) Hau ha(n)ka. (1;09;01) 
(425) Hau llilla [dirua]. (1;09;16) 
(426) Hau papa [tapa]. (1;10;13) 
(427) Hau atta. (1;11;11) 
(428) Hau tayila [zaldia]. (2;00;08) 
(429) Hau haun(d)ia. (2;01;06) 
(430) Holi ttikia. (2;02;02) 
(431) Hau l(eh)oia. (2;02;18) 
(432) Hau haundia ra [da]. (2;03;00) 
(433) Holi txala [txarra] la [da]. (2;03;14) 
(434) Hau t(r)eda [trena]. (2;04;12) 
(435) Ta hau hau(n)dia. (2;05;09) 
(436) Hau haundia bola. (2;06;05) 
(437) Hori xakula [xakurra] uau-uau. (2;07;17) 
(438) Hau oxaba. (2;08;00) 
(439) Hau aba [ama], ta hau ama, ta hau aharia, ta hau ama, ta   
 hau… (2;09;00) 
(440) Hau hau(n)di txur-txuria. (2;09;29) 
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(441) Hau itxuxia la [da] ta… (2;10;11) 
(442) Ta hau kamiona, burun-burun. (2;11;10) 

 
Esaldi mota hauetan desberdintasun nabarmena (432) adibidetik aurrera 

gertatzen da, 2;03;00 adin horretan erabiltzen baitu lehenbiziko aldiz egitura 
hau loturazko aditzarekin, eta adin horretatik aitzina ia saio guztietan agertuko 
dira honelako adibideak. 

 
Erakuslearekin eraikitako harridurazko esaldi bakarra aurkitu dugu 

corpus guztian eta aro gramatikal orokorraren mugetan kokatzen da. Gainera 
oso goiz agertzen denez, datu gehiagorik ez dagoen bitartean ezin esan 
benetan garai honetarako horrelako egiturez jabetu den edo ez. Hauxe da 
adibidea: 

 
(443) Holi pila [hori pilla]! (2;02;02) 

 
Sail honetan bertan berezia den beste adibide bat hurrengo hau da: 
 

(444) Hau pettea [bestea] (e)kaRi. (2;02;18) 
 
Esaldi horretan erakuslearen ondotik ez dugu izena, beste izenlaguna 

baizik, baina ikus daitekeen moduan eraikitzeko era guztiz bitxia da. Badirudi 
haurrak oraindik zailtasunak dituela elementu berriak -aditzak- bere hiztegian 
sartzean gramatika arauak edo linguistikoki aztertutako unitateak zuzen 
erabiltzeko, esan nahi baita, aro ezgramatikaleko segida linguistikoak ibiltzen 
dituela oraindik haurrak elementu berriak -eta hortaz, beste modu batera aztertu 
behar diren elementuak- sartzen hasten denean. 

 
Bigarren zutabean agertzen diren Erak. + Iz.+ø segida gehienak bai 

erakusleez, bai artikulurik gabeko haur hizkerako izenez eta bai guztiz 
barneratu gabeko maileguez osatuak daude. Eta koadroari piska bat 
erreparatuz gero kontura gaitezke 2;01;19 adinetik aurrera izugarri murrizten 
direla era honetako egiturak. Ondoko hauek dakartzagu erakusgarritako: 

 
(445) Hau bu-bu [brun-brun]. (1;07;18), (2;03;00) 
(446) Hau nanan. (1;08;03) 
(447) Hau mu. (1;08;03) 
(448) Hau uau-uau. (1;08;17), (1;10;13) 
(449) Hau koko. (1;09;01), (2;01;19) 
(450) Hau aRe-aRe. (1;09;16), (2;00;08) 
(451) Hau koko kaka [taka]. (1;09;28) 
(452) Hau papo-papo [guapo-guapo]. (1;10;27) 
(453) Hau I(b)ai. (1;11;11) 
(454) Hau be. (2;01;06), (2;04;12) 
(455) Hau pitxitxi. (2;07;04/2) 
(456) Hau txikle, ta hau txupatxus ta hau alautxa haundia.   
 (2;10;11) 

 
 
Zutabe honetan sartu ditugun bi adibide oso bereziak dira; aipatu dugun 

segidaren barnean sartzen badira ere, egituraren aldetik ezohikoak dira, eta 
ezegitezko hustzat jo daitezke neurri batean. Horregatik ezarri ditugu koadroan 
ezegitezko hutsen zutabean zalantzazko ikurrarekin. 
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Corpus guztian zehar aurkitu ditugun Iz.+-a + Erak. egitura duten hiru 

adibideak hauek ditugu: 
 

(457) Politta hori. (2;03;28) 
(458) Bil(d)otxa ttikia hau. (2;09;00) 
(459) Txulia holi [txuria hori]. (2;11;10) 

 
Adibideak eta testuingurua ikusi ondoren, aro gramatikaleko esaldiak 

direnez, baiezta dezakegu erakuslea alde batetik dihoala bakarrik, eta izenkia, 
aldiz, bestetik. Esan daiteke zalantza handirik gabe, esaldi hauetan loturazko 
aditza falta dela, eta adizki horren isiltzearen ondorioz bildu direla izenkiak eta 
erakusleak. Hasiera batean uste genuen, sintagmen ordena librea dela eta, 
mota honetako adibideak aurkitu ditugun baino ugariagoak izanen zirela, baina 
uste baino gutxiago ekoitzi ditu haurrak. 

 
Eta laugarren zutabean aurki ditzakegun adibideak beste hauek ditugu: 
 

(460) ARe-aRe hau. (1;07;18/2) 
(461) Ga(ix)toa Ego(i)tx hori. (Marrazkira seinalatuz). (2;05;09) 
(462) Behi hau xa(r)txe(n) da. (2;09;15/2) 
(463) In b(eh)al (d)ut ongi patu itxe hau. (2;09;29) 
(464) Hau le [[e]re] pixtola la [da] goli hau. (2;10;11) 
(465) Hol do don [non d[ag]on] goli hau. (2;10;11) 
(466) XXX XXX itxuxi holi, eh. (2;10;26) 
(467) Xal(d)i hau nola la [da]? (2;11;10) 

 
Ohartu (460) adibidea aro ezgramatikaleko ekoizpena dela eta gainerako 

guztiak aro gramatikalekoak. Aurreko zutabean ikusi dugun bezala, espero 
genuen haurrak ordena hau gehiago erabiltzea haur hizkerako izenekin ere, 
baina ez da horrelakorik gertatu. Esan daiteke, aipatutako adibidea alde batera 
utziz, Egoitzek mota honetako segidak erakuslea determinatzaile denerako 
baizik ez dituela erabiltzen. Eta ikus daiteke (koadroan hobeki) oso berandu 
arte, 2;09;15 arte hain juxtu, ez dela erakuslea determinatzailetzat sistematikoki 
erabiltzen hasten, lehenbiziko zuzen ekoiztua lau hilabete lehenagokoa izan 
arren. 

 
Koadrotik landara gelditzen zaigun beste adibide bat ekarri nahi dugu 

hona. Hauxe da: 
 

(468) XXX txik(l)ed [txiklen] hau da(n)go [jango] dut, eh.   
  (2;10;11) 

 
Corpus guztian izenlagun baten ondoren emaniko eta sintagma bakarra 

osatzen duen determinatzaile bakarra dugu honako hau, eta antzeman 
dakiokeen moduan determinatzailea sistematikoki erabiltzen duen garaian 
ekoiztua dago. 

 
Aipatutako lau zutabe hauetan agertzen diren huts egiteak ere zertxobait 

iruzkindu nahi genituzke. Hasteko diogun egitezko huts bakarra aurkitu dugula 
era honetako segidetan, eta egia esan, erakuslearen erabilerari baino gehiago 
artikuluaren erabilerari egotzi beharko litzaioke huts egitea: 
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(469) Hau kola [gola]. (2;03;00) 

 
Beste aldetik, ezegitezko hutsak gehixeago aurki daitezke corpusean 

barrena, eta ondoko hauek dira erakusleren batekin topo egiten dutenak: 
 

(470) Hau nini. (1;10;13)  
(471) Hau ttiki uau-uau. (1;10;13) 
(472) Hau tiki. (1;11;11) 
(473) Hau nini (e)xin (d)a. (Ezin du panpina ongi paratu).    
 (2;03;28) 
(474) Eh, hau eltxitxu eka(r)txeko. (2;08;16) 
 

Lehenbiziko hiru adibideak (470-472) aro ezgramatikalean burututakoak 
direnez183 ezin gauza berririk esan. Baina beste bi adibideek (473-474) badute 
zeresanik. Goitixeago esan dugun bezala, koadroan galdera ikur banarekin 
paratu ditugu, hutsak diren edo ez erabakitzeko duda egiten baitugu. Beste 
adibideak ez bezala, hauek aditza duten perpausetan txertatuta daudenez, 
itxuraz, argibide gehiago eman diezagukete, edo galdera gehiago sortarazi, 
nahiago bada. 

 
Egoitzek zergatik kendu die artikulua izenei bi adibide horietan, edo 

bestela esan, zergatik eman ditu ordena horretan eta modu horretan bi adibide 
horiek? Galdera honi bi azalpen eman dakizkioke gutxienez. Alde batetik, 
pentsa liteke (473) adibidea aurreko aroko ekoizpenen eragina izan daitekeela, 
edo Piageten terminologia erabiliz, lehendik barneratuta zituen eskemetan 
oinarritu dela haurra beste berri hau emateko. Kontuan izan, nini hitza askotan 
eman duela artikulurik gabe. Baina ezin dugu argudio bera defendatu bost 
hilabete beranduago agertzen den adibidearentzat, hots, (474)arentzat, ez 
baitzaigu ez hitz hau ez hitz honekin eraikitako egitura hau berau lehendik 
azaldu; hortaz, nekez esan daiteke haurra aurreko eskemetan edo estimuluetan 
oinarritu dela esaldi hau ekoizteko, eta azalpen garbirik gabe geldi daiteke 
bigarren esaldi hau. 

 
Beste azalpena guztiz desberdina da. Argudio honen arabera haurrak 

'ikasi' du nolabait erakusle determinatzailearen araua zein den, hau da, 'badaki' 
erakuslea determinatzaile modura erabiltzen denean izenak ezin duela artikulua 
hartu (harridurazko esaldiak eta salbuespentako hartuz), eta arau hori aplikatu 
du, baina bi adibide hauetan ez du erakusle determinatzailea dagokion tokira 
aldatu. Bestela esan, haurrak araua ongi eman du determinatzaile bakarra 
erabiliz, baina ez du 'asmatu' izenaren zein aihekatan paratu behar zuen, 
kontuan izanik gainera bigarren adibidea, (474) alegia, determinatzailea 
sistematikoki zuzen erabiltzen hasi baino hilabete bat lehenagokoa dela. Hala 
ere, hipotesi honek badu, ditugun datu urriak ikusita, aldeko ez duen puntua, 
hain zuzen ere adibide batetik bestera bost hilabeteren diferentzia dagoela, eta 
bitarte horretan adibide bakarra dugula zuzen emana. Hortaz, ez dakigu zein 
puntutaraino defenda daitekeen haurrak erakusle determinatzailearen araua 
'badakiela' edo 'ikasi' duela esatea. 

 
 

                                                 
183 Xehetasun gehiagorako ikus izenei eta izenondoei eskainitako atalak. 
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9.1.1.3.- -ik mugatzailea 
 
Mugatzaile honen deskribaketa burutzeko orain arte jarraitu dugun haria 

zertxobait hautsiko dugun arren, uste dugu merezi duela beste hainbat datu 
ematea. Hona, bada, koadroan azaldurik Egoitzen corpusean aurkitu ditugun 
adibideak. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: -ik mugatzailea 
ADINA  -ik       Ezegit. 

mug.     hutsak 
Izen Bestela-

koak 
 

Subj. 
ekin 

Objek. 
1;03;03      
1;04;00      
1;05;04      
1;06;05      
1;06;22      
1;07;08      
1;07;18      
1;08;03      
1;08;17      
1;09;01      
1;09;16      
1;09;28      
1;10;13      
1;10;27      
1;11;11      
1;11;24      
2;00;08      
2;00;29      
2;01;06      
2;01;19      
2;02;02      
2;02;18      
2;03;00      
2;03;14      
2;03;28      
2;04;12 2     
2;04;25      
2;05;09 1     
2;05;23      
2;06;05      
2;06;20 4     
2;07;04 1     
2;07;17      
2;08;00 3     
2;08;16 1     
2;09;00      
2;09;15      
2;09;29 3     
2;10;11 1                 7  1  1 
2;10;26 2                 4  2  2 
2;11;10 1                 2  1  1 
2;11;23      
3;00;07      
Orotara 4  4  4 

 
 
Koadroan agertzen diren hainbat datu berez determinazioaren puntu 

honi zuzenean ez badagozkio ere (zein funtzio sintaktiko betetzen duten, hots, 
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subjektu edo objetu diren, atzizkia zein kategoriatako zein elementuri itsasten 
zaion, e.a.), garrantzizkotzat jo dugu datu hauen berri ematea. 

 
Adierazgarria da agian, baina Egoitzek ez du izen arruntik edo 

izenondorik erabiltzen -ik atzizkiarekin, agertzen diren adibide guztietan behar 
aditz modalarekin bakarrarekin ibiltzen du. Hauek dira ematen dituenak: 

 
(475) Lilua [dirua] exto behalikan [beharrikan] ta jongo la laste-  
 …(-rka) xotora. (2;10;11) 
(476) Nik extu(t) bihalik [beharrik]. (2;10;26) 
(477) Dik [nik] extu(t) bihalik [beharrik] hau. (2;10;26) 
(478) Xapela exto behalikan [beharrikan]. (2;11;10) 

 
Goizuetako hizkeran egitura hauek guztiz normalak direnez, badirudi 

behar izentako hartzen dela (-ik mugatzailea itsasten baitzaio), eta izen 
horrezaz gain beste bat ere para daitekeela (beste mugatzaile batekin) itxuraz 
sintaxi funtzio bera betez, hau da, objektuarena, 475, 477 eta 478 adibideetan 
ikus daitekeen bezala. 

 
Ezegitezko hutsak izan daitezkeenen artean, aldiz, honelakoak aurki 

ditzakegu: 
 

(479) Exta ilea? (2;04;12) 
(480) Holek e(z)to paleta [pareta]. (2;04;12) 
(481) E(z)to itxatxa [ixatxa]. (2;05;09) 
(482) H: Hemen boltsillua bada, biño diruik ez! 
  E: Diruk ez. (2;06;20) 
(483) Heben exta liluk [diruk]. (2;06;20) 
(484) Exta lilua [dirua]. (2;06;20) 
(485) Exto, exto ex(n)ea. (2;08;00) 
(486) Exto oxabak… K(u)an Goxe(k) mikoa, eh. (2;08;00) 
(487) Bianditxek exto nahi bixik(l)eta. (2;08;16) 
(488) Al(d)ik [ardik] extute ex(n)ea. (2;09;29) 
(489) Ta exto burua, heben [hemen]. (2;09;29) 
(490) Hemen exto loloka [dordoka] ta. (2;10;11) 
(491) Extia ta (he)xulak [hexurrak]. (2;10;11) 
(492) Biholali dik [bihorrari nik] extit bota biholali lilua [dirua].   
 (2;10;11) 
(493) Exta xexena. (2;10;16) 
(494) Xoka gabe (e)loli i(n)go la, eh. (2;11;10) 

 
Aitatu ditugun zenbait adibide oso interesgarriak dira. Ekoizpen gehienak 

singularrekoak dira, baina badira pluralekoak ere; (482) esaldia helduaren 
errepikapena izan zitekeen, baina haurrak ez du -ik mugatzailea ibili helduak 
bezala, pluraleko forma baizik. Badirudi oraindik ez dela gai egitura honen 
ezagutza barneratu eta erabiltzeko, -ik mugatzailearen ordez haurrak nahiago 
izan baitu plurala erabili. 

 
Bestalde, (494) esaldiko gabe hitzak -ik mugatzailea agerrarazten 

laguntzen badu ere, haurrak ez dio erantsi horrelakorik. Beraz, esan daiteke, 
adibide garbi franko baititugu, -ik mugatzailearen jabekuntza eta garapena dela 
eta, haurra egitura honen ikaskuntzaren bigarren aroan dagoela oraindik. 
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9.1.2.- Zenbatzaileak 
 
Orain arte eman dugun sailkapenari segituz, zenbatzaileen artean 

zehaztuak, zehaztugabeak eta orokorrak bereizi behar ditugu. 
 
9.1.2.1.- Zenbatzaile zehaztuak 
 
Egoitzen corpusa begiratuz esan dezakegu nahiko berandu hasten dela 

haur hau zenbatzaile zehaztuak ematen: 1;09;16 eta 1;10;13 adineko 
grabaketetan hiru eta lau zenbakiak ediren ditzakegu (imitazio hutsez 
emanikoak), baina bat eta bi zenbakiak ez dira 1;11;11ko saio arte agertzen. 
Datu gehiago ondorengo koadroan ematen ditugu. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: Zenbatzaile zehaztuak 
ADINA  

 
 

Bak.   

ENBATZ. 
 
 

Iz. + bat 

Egit. 
hutsak 

 
 
 

Bak. /

 
gabea 
 
Bi + iz. 

ZENBATZ
 
 

Bak. /

 
gatua 
 

Bi + iz. 

 
 
 

Ord. ald. 

Egit. 
hutsak 

 
1       2 

Ezegit. 
hutsak 

 
1      2 

1;03;03           
1;04;00           
1;05;04           
1;06;05           
1;06;22           
1;07;08           
1;07;18           
1;08;03           
1;08;17           
1;09;01           
1;09;16           
1;09;28           
1;10;13           
1;10;27           
1;11;11 1   14       
1;11;24 2  2 3       
2;00;08 5   7 3      
2;00;29           
2;01;06           
2;01;19           
2;02;02           
2;02;18      2     
2;03;00    4   2 1 2     2  
2;03;14  2         
2;03;28  4  1 1 1 1  1  
2;04;12    1 2 1   2  
2;04;25 2   1       
2;05;09  1  2  1 2 2 1     3  
2;05;23           
2;06;05    2 1 2   2 1 
2;06;20           
2;07;04     1      
2;07;17  3         
2;08;00           
2;08;16  1         
2;09;00        1  1
2;09;15     1      
2;09;29  2   4      
2;10;11 1   4 4 3 1 1 3     1 3 
2;10;26 4 3    2     
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2;11;10  3   1      
2;11;23  1         
3;00;07           
Orotara 15 20  39 18 12 6 5   
%           

 
 
Koadroan grafikoki agertzen dena etsenplu batzuekin osatuko dugu. Bat 

zenbatzailearen zutabeari dagokionez, arestian esan bezala, bakarrik aurki 
dezakegu ondoko ekoizpenetan ikus daitekeen moduan: 

 
(494) Bat. (1;11;11) 
(495) Batta. (1;11;24) 
(496) Batta, lau. (1;11;24) 
(497) Hau bat. (2;00;08) 
(498) Patu patt [bat]. (2;00;08) 
(499) Hor bat. (2;04;25) 
(500) Bat lo. (2;10;11) 
(501) Aiba bat. (2;10;26) 

 
1;11;24 saioan agertzen diren bi ekoizpenak Egitezko hutsen barnean 

sartu ditugu haurrak -a bat erantsi dielako zenbatzaileei. Konturatu aro 
gramatikalaren muga, artikulua dela eta, 2;00;08 adinean ezarri badugu, 
haurrak burutzen dituen ekoizpen hauek lehenagokoak direla (cf. 495 eta 496). 
Hortaz, ezin esan dezakegu artikulua denik, izatekotan, sasiartikulua edo 
antzeko zerbait dela esan behar baikenuke. 

 
Bestalde, bat zenbatzailea determinatzaile modura izenki batekin 2;03;14 

adinarekin hasten da Egoitz erabiltzen (502), ez izen batekin, izenlagun batekin 
baizik. Adin horretatik aurrera era honetakoak ediren ditugu: 

 
(502) Hol betxe bat [hor beste bat]. (2;03;14) 
(503) Be(s)te kotxe bat, b(e)ira. (2;03;28) 
(504) Tali [zaldi] ttiki bat, pai [bai]. (2;03;28) 
(505) Hola taten [sartzen] (d)a moto pat. (2;03;28) 
(506) Abatxik bai baro kikia betitxu bat. (2;05;09) 
  'Amatxik bai bado ttikia betixu bat' 
(507) Ha(r)txa ttiki bat. (2;07;17) 
(508) Hau la [da] ha(r)txa hau(n)di bat. (2;07;17) 
(509) Baxen antxube [antxume] bat, eta jo(n) txen XXX, kontatu   

  XXX (dut?). (2;08;16) 
(510) Hau la… hau ate bat… hola. (2;09;29) 
(511) I(n) b(eh)al (d)ut gaux bat. (2;10;26) 
(512) Bexte gixon bat. (2;11;10) 
(513) Kotxe bat. (2;11;23) 

 
Aipatu ditugun aro ezgramatikaleko bi egitezko hutsez aparte, izenkiekin 

batera emaniko ekoizpenetan ez dugu inolako hutsik aurkitu saio guztietan 
zehar. 

 
Bi zenbatzaile zehaztuaren deskribaketa baizik ez badugu irudikatu 

koadroan, beste zenbatzaileak -zein baitira ere- aintzat hartu ditugu baldin eta 
perpausen baten barnean txertaturik eman baditu haurrak (525-528). Alde 
batetik, mugagabean eta izenkirik gabe emaniko zenbatzaileen artean honako 
hauek ditugu: 
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(514) Hau bi. (1;11;11) 
(515) Tatu [sa(r)tu] bi. (1;11;24) 
(516) Hara pi [bi]. (2;00;08) 
(517) Bi a(s)ko. (2;00;08) 
(518) Hala bi a(s)ko. (2;00;08) 
(519) Hara, pi. (2;02;18) 
(520) Hau ra pi [bi]. (2;03;00) 
(521) Hau txe ra bi? Hau txe ra bia? (Bi kotxeak mahai gainean   

  paratuz). (2;03;00) 
(522) Ho(r) bi. (2;04;12) 
(523) (Har)a bi. (2;04;25) 
(524) Bi apo. (2;06;05) 
(525) Hala hiru. (2;05;09) 
(526) Hoik lia lau. (2;10;11) 
(527) Box(t) dia. (2;10;11) 
(528) Hau la box(t), hau la potxolo box(t). (2;10;11) 

 
Eta beste aldetik, izen batekin emaniko hemezortzien artean beste era 

honetakoak ediren ditugu: 
 

(529) Bi ñañan. (2;00;08) 
(530) Bi aRe-aRe. (2;00;08) 
(531) Bi kotxe. (2;03;28) 
(532) Bi begi. (2;05;09) 
(533) Bi u(r)diñ. (2;07;04) 
(534) Bi, bi gixod, bi, bi gixon. (2;09;15) 
(535) Lau beltx. (2;09;29//3) 
(536) Bi xexen. (2;09;29) 
(537) Bi xulo. (2;10;11) 
(538) Hara bi baloi. (2;11;10) 

 
Badirudi artikulua gehitzearen arazorik ez dagoela honelako 

eraikuntzetan, haur hizkerako hitzak izan (529-530) edo izen arruntak izan 
(531-538). Alderantzizko arazoa dagoela esanen genuke, ezen haurra une 
batetik aurrera konturatzen baita izenki batekin zenbatzaile zehazturen bat 
erabiltzen denean artikulua ezabatu behar zaiola, edo bestela esan, umea 
ohartzen da ez duela izenkia artikuluarekin eman behar. Orduan, -a berezkoa 
duten izenekin topo egiten duenean, une horretan eraikitzen ari den arauen 
ezagutzaren arabera, haurrak artikulutzat hartzen du amaierako -a, eta oraindik 
hizkuntzaren ezagutza ez-osoa duenez, ezabatu egiten du, artikulua delakoan. 
Hori adierazten digute bi adibide hauek: 

 
(540) Bi alox [arros(a)]. (2;06;05) 
(541) Bi pilot. (2;10;11/3) 

 
Ezegitezko hustzat jo baditugu ere, hobe izanen litzateke behar bada 

gainorokortze hutsak direla esatea, zeren huts hauek ez baitira araua ongi ez 
ezagutzearen ondorioz sortutakoak, alderantziz baizik, araua barneratu 
ondoren, hizkuntzaren ezagutza ez-osoa dela kausa, ez dagokien adibideetara 
ere hedatuta delako sortu dira. 

 
Forma mugatuekin sortzen zaigun arazoa guztiz desberdina da. 

Zenbatzaileari edota zenbatzailearekin batera dihoan izenari pluraleko formak 
itsasten zaizkionean badirudi nahaste gehiago sortzen dela haurrarengan, 
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batez ere izenekin eraikitako sintagmetan, berehalaxe azalduko dugun moduan. 
Baina ikus ditzagun lehenbizi bakarrik eta pluralean emanikoen adibideak: 

 
(542) Piek xel (d)a [biek xer da]? (2;02;18) 
(543) Holi, (e)loli in (d)a biek. (2;03;28) 
(544) Biek lolo. (2;04;12) 
(545) Hara bik. (Mahai gainean dituen hiru-lau animaliak zutik   

  paratuz). (2;05;09) 
(546) Bik! Hiruk ez! (2;06;05) 
(547) Biek lauguru [galdu].  (2;10;26) 
(548) Biek. (2;10;11) 
(549) Lauak. (2;10;11) 

 
Lehenbiziko adibidea dela eta, 542a alegia, diogun Egoitzek ipuin bat 

duela aulkian, eta amak beste bat ekartzen dionean eskuan ipuin berria 
hartzerakoan emandako ekoizpena dela. Egoitzek esaldi hori bota ostean, 
berehala zuzentzen du amak era honetara: Bietan zer da? Beraz, 
zenbatzailearen erabilera hau ez da guztiz egokia interpretazio honen arabera. 
Agian, amaren interpretazioari jarraituz, esan daiteke inesibo plurala erabili 
beharrean absolutibo pluralarekin eman duela haurrak kasu marka pluralaren 
ezegitezko hutsa eginez. 

 
Egoitzek bere aurrean, (545) adibidea dela eta, mahaiaren gainean, 

dituen hiru-lau plastikozko animaliak zutik paratuz ekoizten du, eta (546) 
adibidea, berriz, ama eta haurra eguberrietako zuhaitza (zintak, bolak,…) 
paratzen ari direla. Azken honetan testuingurua ez da guztiz garbia, zeren ama 
une horretan yogur bat ematen ari baitzaio eta ez du, (542) adibidean egin duen 
bezala, haurrak esaten duena zuzentzen. Baina pix-pixka bat geroxeago bi 
esaten du haurrak zuhaitzari begira, zintzilik bola asko direla esan nahiko bailu 
bezala. Bestalde, azpimarratu behar da bi adibide hauetan pluralgilea zuzenean 
erroari itsatsi zaiola, izen arruntei bezala (cf. gerrik, buruk,…), helduen eredutik 
urrunduz (cf. biek, hiruak,…); horrela, badirudi zenbatzailetzat baino gehiago 
izentzat hartzen dituela haurrak eta arau bera jarraitu duela: txerri + [pl. tasuna] 
= txerrik eta bi + [pl. tasuna] = bik, era berean buru + [pl. tasuna] = buruk eta 
hiru + [pl. tasuna] = hiruk; ez da harritzekoa horrelako nahastea sortzea, batez 
ere kontuan hartzen bada zenbatzaileen nozioaz oraindik ez dela jabetu eta ez 
dela dezente beranduago arte jabetuko ere. Hortaz, haurrak izenekin sing./pl. 
oposizioa egiten badu ere, badirudi ikusten ari garen adibide hauetan pluraleko 
marka erantsi diela zenbatzaileei ugaritasuna (izenetan pluraltasuna bezala) 
hobeki adierazteko edo. 

 
Bestelako adibideetara igaroz, Egoitzek pluralean eman dituen bi + iz. 

segidaz osatutako sintagmen azterketa egiteak hainbat zailtasun erakusten du, 
zeren (-ik mugatzaileaz mintzatu garenean aipatu dugu arazo hau) zaila baita 
haurrak bi kotxeak esaten duenean zehazki ezagunak diren bi kotxez ari den 
edo ez jakitea, itxuraz zuzen egonagatik gerta bailiteke huts egiteren bat izatea. 
Nola jakin, orduan, haurrak forma mugatua edo mugagabea erabili nahi zuen? 
Galdera honek erantzun errazik ez duen arren, gure ustez, Egoitzek ematen 
dituen tankera honetako adibide guztiak egitezko hutsak dira, zeren 
zenbatzaileaz gainera agertzen diren pluralezko formak ez baitira gure iritzian 
halakotzat jo behar, ez dute forma mugatuan agertzeko arrazoi berezirik eta. 
Dena dela, orain adibideak eman eta iruzkin ditzagun ondotik. 
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(550) (Har)a kotxek, bi kotxek. (Bi kotxe eskuan hartuta).   
  (2;03;00) 
 
(551) E: (Eskuan duen kotxeari begira) Hau xer (d)a? 
  H: Hori, kotxea. 
  E: Bi kotxek. (2;03;00) 
 
(552) (Zaldi bat hartu eta jostaka ari den bi etxeetako baten teilatutik  
 sartzeko asmoz) Odain! (Batean sartuz) Bi talik [zaldik].   (Beste 
etxera joanez) Odain! (Aurrenekora etorri eta zaldiak   hartuz) Bi! 
(Beste etxera eramanez) Hok honela! (2;03;28) 
 
(553) H: Eta horik zer dia? (Ipuinera seinalatuz) 
  E: Bi muk.  
  H: Zer? 
  E: Behiak. 
  H: Bi behi. 
  E: (Orria pasatuz) Halaaa! 
  H: Haraa! Zer da hori? 
  E: Hau? 
  H: Zer da? 
  E: Txelia! 
  H: Xerria, non da xerria? 
  E: Ro ro [non do]? (Marrazki guztietara begiratuz) 
  H: Non da ba xarria (sic)? Ezta ta! 
  E: (Seinalatuz) (Har)a mu! (Bi behatz erakusleekin seinalatuz)   
 Biek muu! (2;04;12) 
 
(554) Eta hau, bi alalak [adarrak] (Plastikozko behiaren adarrak  
 ukituz). (2;05;09) 
 
(555) Joka! Joka bi txal(d)ik. Jo, joka talik [zaldik] bik. Joka    
 talik bik. (Plastikozko bi zaldi ttiki elkarren aurka     
 joz). (2;05;09) 
 
(556) H: Ta hau? 
  E: Bexte pilota. 
  H: Beste pillota. 
  E: Hori bexte pilota! 
  H: Klaro! 
  E: Biek pilota. 
  H: Biek…? 
  E: Bai. 
  H: Biek pillotak. (2;10;11) 
 

(550-552) adibideetan badirudi hobeki letozkeela forma mugagabeak 
mugatuak baino. (552) adibidean esaterako, mugatua izanen balitz, ondoren 
haurrak ematen duen zenbatzaileak ere mugatua izan behar luke, denbora 
guztian bi zaldi jakinez ari delako, baina forma mugagabea erabiltzen du: bi. 
Aipatu ditugun hauen antzekoa da (553) adibidea; baina honetan helduak berak 
ematen du forma zuzena: bi behi. Eta, adibide horrekin jarraituz, gero haurrak 
ez dio pluralgilea izenari paratzen, zenbatzaileari baizik, (556) adibidean -sei 
hilabete beranduago- egin duen bezala. Badirudi Egoitzek oraindik ez duela 
mugagabearen eta mugatuaren arteko desberdintasunaren araua guztiz 
barneratua, pluralgilea sintagmako zein elementuri erantsi zalantza egiten baitu. 
Duda-muda hauen adibide garbia (555) dugu; denak segidan emaniko esaldiak 
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dira, eta forma zuzenarekin hasiagatik, gero agertzen dira oraindik guztiz 
barneratu gabeko arauaren arraildurak (cf. joka talik bik. Joka talik bik). 

 
Adibide guzti hauetan zuzen egon daitekeena (554) da. Heldua eta 

haurra behiaren zatiak aipatzen ari direla botatako esaldia baitugu, eta beste 
inolako berririk ez dugunez ontako hartu behar dagoen moduan. 

 
Orain arte emandako adibideetan bakarren bat aipatu badugu ere, 

zenbatzailea tokiz aldatua duten adibideak, seguruenik bat zenbatzailearen 
analogiarengatik, bost dira orotara eta segidan zerrendatuko ditugunak hain 
zuzen ere: 

 
(557) Unai bi. (2;03;00) 
(558) Jo-joka talik bik. (2;05;09) 
(559) Joka talik bik. (2;05;09) 
(560) Hau, hau XXX, hau bi elama(n) b(eh)al (d)ut putxura.    
 (2;09;00) 
(561) Hau la box(t), hau la potxolo box(t). (Eskuko behatz lodia   

  erakutsiz). (2;10;11) 
 
(560) adibidean agirian izenik ez dagoen arren erakuslea dago honen 

lekukotzat, eta amaierako kontsonantea asimilatua duen pluraleko forma dela 
onartuta ere, zenbatzailearen lekunea ez da zuzena helduen ereduaren 
arabera. 

 
 
9.1.2.2.- Zenbatzaile zehaztugabeak 
 
Zenbatzaile zehaztugabeen deskribaketak ez du aparteko arazorik 

planteiatzen, gutxienez koadroetan argi xamar irudikatzeko. Ondoko koadroan 
ikus daitezke ekoizpen mota guztiak. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: Zenbatzaile zehaztugabeak 
ADINA Orotara Bak. Izen + 

Zenb. 
Forma 
ihart. 

IS 
banand. 

Bestela-
koak 

Egit. 
hutsak 

Ezegit. 
hutsak 

1;03;03         
1;04;00         
1;05;04         
1;06;05         
1;06;22         
1;07;08         
1;07;18         
1;08;03         
1;08;17         
1;09;01         
1;09;16 1 1       
1;09;28         
1;10;13         
1;10;27         
1;11;11 4 4       
1;11;24 6 6       
2;00;08 6 4    2   
2;00;29         
2;01;06 1 1       
2;01;19         
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2;02;02 1 1       
2;02;18         
2;03;00 2 2       
2;03;14 6 5  1     
2;03;28         
2;04;12 1 1       
2;04;25 1 1       
2;05;09 1 1       
2;05;23         
2;06;05 3 3       
2;06;20 3 2   1    
2;07;04 5 2   3    
2;07;17         
2;08;00 4 2 2      
2;08;16         
2;09;00 2 1 1      
2;09;15 4 3   1    
2;09;29 4 1 2 1     
2;10;11 16 8 6  2  4  
2;10;26 2 2       
2;11;10 4  4    2  
2;11;23 1  1      
3;00;07         
Orotara 84 51 16 2 7 2   
%  60,71 19,04 2,38 8,33 2,38   

 
 
Zenbatzaileez bakarrez osatutako sintagmak dira ugarienak eta 

besteengandik nabarmen gailentzen direnak. Honakook dakartzagu 
mostratako: 

 
(562) A(s)ko. (1;09;16), (2;01;06), (2;03;14), (2;05;09) 
(563) A(s)ko, papo. (1;11;11) 
(564) Hau a(s)ko. (2;00;08) 
(565) Hala a(s)ko hala. (2;02;02) 
(566) Dahiko [nahiko]. (2;04;25) 
(567) Gutxi. (2;06;05) 
(568) Hebe(n) a(s)ko. (2;06;20) 
(569) Halá, abali [amari] kendu lut axko. (2;07;04) 
(570) Abak [amak] baro axko. (2;07;04) 
(571) Xe(n)datu da axko. (2;08;00) 
(572) Axko lia [dia]. (2;09; 15) 
(573) [Za]toz pixkot. (2;09; 15) 
(574) Jan pixkot, eh. (2;10;11) 
(575) Jango rut pixkot, eh. (2;10;11) 
(576) Dik [nik] asko dahi [nahi] dut. (2;10;26) 

 
Franko berandu agertzen dira izenekin lagunduriko sintagmak, egia 

esan, 2;08;00 arte ez da alerik aurkitzen, eta badirudi adin honetatik aitzina 
nahiko modu sistematikoan ekoizten hasten dela haurra. Mota honetako 
ekoizpenen artean hauek aurkitzen ditugu: 

 
(577) Eta kolore axko: holia, lara(n)ka. (2;08;00) 
(578) Pux-pux(l)e axko. (2;09;29) 
(579) Lolo axko i(n) b(eh)al (d)o ta. (2;09;29) 
(580) Ta Egoitxek emango lit alautxa pixko(t) ta dango [jango] do   
 alautxa pixkot eta, xugux jango lo, ta… (2;10;11) 
(581) Bitu kaka asko iten, kaka asko iten ai da. (2;11;10) 
(580) Kaka asko i(n) do. (2;11;10) 
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(581) Kotxe XXX du eta kotxe axko holako-… (2;11;23) 
(582) Kolore axkokin. (2;08;00) 
(583) Egoitxek kolore axkokin ta. (2;09;00) 

 
Aitatutako adibideen artean gehienak absolutiboko kasuan dauden arren 

(577-581), badira beste kasu markak daramatzatenak ere (582-583). 
 
Bestalde, bananduta emaniko sintagmen kopurua ez da oso urria; 

bestelakoen erdira iristen da ia kopuruari begiratuz. Hauek dira agertzen 
direnak: 

 
(584) A(s)ko txoñua jotxen. (2;06;20) 
(585) Axko nanan itteko. (2;07;04/2) 
(586) Hau la axko dadan [ñañan] itteko. (2;07;04) 
(587) Hola gutxi jo-jotxe(n) da soyua [soñua]. (2;09;15) 
(588) Neletxako loxa [rosa] ta Ibai(n)txat pixko(t) holia [horia].   
 (2;10;11) 
(589) Hau, pixkot alautxa ta XXX. (2;10;11) 

 
Eman ditugun guztiak banandutzat hartu ditugu, baina adibide batzuk 

beste irakurketa izan dezakete, (585) eta (586) adibideez ari gara hain zuzen 
ere. Ekoizpen hauetan ñañan hitza bi modutara uler daiteke. Alde batetik, 
aditzaren zati bezala har daiteke; orduan zenbatzailea aditzondo soila izanen 
litzateke, era honetan ahoskatzen dela gutxi-gorabehera: asko / ñañan egin. 
Beste irakurketaren arabera, ñañan izen arrunta da, eta hortaz, zenbatzailea 
izenari lotzen zaio sintagma bat osatuz eta era honetara ebakiz: asko ñañan / 
egin. Baina jakina, kasu honetan izen sintagma era bananduan emana dago. 
Antzeko arazoa agertzen da ondoko bi esapide hauetan ere: asko lo egin eta lo 
asko egin. 

 
Eskerrak emateko corpusean agertzen zaigun eskerrik asko formulaz 

gain (590-591), badira koadroan Bestelakoak zutabean sartu ditugun bi adibide 
(592-593), non bi zenbatzaile -bata zehaztua eta bestea zehaztugabea- 
agertzen zaizkigun elkarren ondoan, baina esan daiteke bi ekoizpen hauek 
zenbatzaileen jabekuntzaren aro aurregramatikalekoak direla eta ez dutela, 
beraz, zinetako zenbatzaile izaera. 

 
(590) Kako [eskerrik asko]. (2;03;14) 
(591) (Es)ke(r)rik axko. (2;09;29) 
(592) Hala bi a(s)ko. (2;00;08) 
(593) Bi a(s)ko. (2;00;08) 

 
Sintagmaren ohiko egituraren arabera izen sintagma batean 

determinatzaile bakarrak egon behar du eta, esaterako, zenbatzaile 
zehaztugabearekin izena artikulua daramala ematen bada txartzat hartzen da 
(cf. *indarra asko). Egitezko hutsak zutabean sartu ditugun sei adibideak 
aipatutakoen tankera dute; hauexek dira hain juxtu: 

 
(594) Nik extikit irekitxen mino indala [indarra] axko…. (2;10;11) 
(595) Ho(r) la belala [belarra] axko ta. (2;10;11) 
(596) Holi belala [belarra] axko. (2;10;11) 
(597) Ha(r)tu lut belala [belarra] axko hotxa. (2;10;11) 
(598) Xal(d)ik belala [belarra] axko ja(n)…. (2;11;10) 



— 267 — 

(599) Xal(d)i hau(n)dittuko la ta belala axko elan [edan] b(eh)a(r).   
  (2;11;10) 

 
Egia esan, zorrozki jokatuz gero izen sintagma bananduaren teoriarekin, 

esan daiteke ekoizpen hauek ez direla huts egiteak baizik eta bananduta 
emandako izen sintagmak (cf. [belar asko] > belarra [ø asko]), baina bereiz 
ematea eta hustzat jotzea erabaki dugu, beste arrazoi batzuen artean 
goitixeago eman ditugun sintagma bananduetatik desberdintzeko. 

 
 
 
9.1.2.3.- Zenbatzaile orokorrak 
 
Egoitzen corpusean  dena zenbatzaile orokorra baizik ez zaigu agertzen, 

24 bider singularrean (600-607) eta 8 pluralean (608-610). 
 
(600) Nena [dena]. (2;00;08) 
(601) Nena pota [dena bota]. (2;00;08) 
(602) Nena papo. (2;00;08) 
(603) (E)da(n) du(t) deda [dena]. (2;04;25) 
(604) Deda [dena] itxia ro. (2;09;29) 
(605) Ex dateko (jateko) deda [dena]. (2;10;11) 
(606) Deda [dena] ja(n) b(eh)ar (d)ut ta Ibai gabe, eh! (2;10;11) 
(607) Extu(t) dena baten xa(r)tuko. (2;10;11) 
(608) Nenak, lolo itten nenak. (2;03;28) 
(609) Tato [salto] denak. (2;05;09) 
(610) Eta txokola [txokorra] ta, xal(d)ia ta, bihola [behorra] ta, lela   
 lia [denak dia]. (2;10;26) 

 
Hala ere, ez daude beti helduen ereduari jarraikiz ekoiztuak, bakar-

bakarrik erabiltzen den zenbatzailea baita, non eta erakusleren batek laguntzen 
ez duen, eta haurrak ez du beti asmatzen ondoko bi adibideetan ikus daitekeen 
moduan: 

 
(611) Kola Kau dena eran do. (2;09;15) 
(612) Ba(t), bi, hiru, lau, box(t)… denak extut… alautxa dena   

  extu(t) dango [jango]. (2;10;11) 
 
Horrelakoetan, izenarekin batean emateko, guzi zenbatzailea erabili 

behar zuen Goizuetako ereduari jarraikiz, baina corpus guztian ez dugu bat ere 
aurkitu. 

 
 
9.1.3. Determinatzaile zehaztugabeak (zer, zein) 
 
Determinatzaile zehaztugabe mota desberdinak bereizi ditugu gure 

deskribaketa burutzeko: galdetzailetzat erabilita daudenak, mailakatzaile 
modura daudenak, eta nolakotzailetzat ibiltzen dituenak. Hona koadroan 
azalduak saioz saio. 

 
 

 X. koadroa. Egoitz: determinatzaile zehaztugabeak 
ADINA Orotara  

Soilik 
etzailea 

Gald. + izen 
 

Sing. 
tzailea 

Pl. 
 

Sing. 
zailea 

Pl. 
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1;03;03        
1;04;00        
1;05;04        
1;06;05        
1;06;22        
1;07;08        
1;07;18        
1;08;03        
1;08;17        
1;09;01        
1;09;16        
1;09;28        
1;10;13        
1;10;27        
1;11;11        
1;11;24        
2;00;08        
2;00;29        
2;01;06        
2;01;19 Zer: 3 3      
2;02;02 Zer: 8 8      
2;02;18 Zer: 2 2      
2;03;00 Zer: 22 22      
2;03;14 Zer: 6 6      
2;03;28        
2;04;12 Zer: 1 

Zein: 1 
1 
1 

     

2;04;25 Zer: 4 4      
2;05;09 Zer: 2 

Zein: 1 
2 
1 

     

2;05;23        
2;06;05 Zer: 3 3      
2;06;20 Zer: 3 3      
2;07;04 Zer: 13 12     1 
2;07;17 Zer: 26 26      
2;08;00 Zer: 10 10      
2;08;16 Zer: 19 19      
2;09;00 Zer: 72 72      
2;09;15 Zer: 27 27      
2;09;29 Zer: 60 

Zein: 1 
60 
1 

     

2;10;11 Zer: 66 
Zein: 1 

66 
1 

     

2;10;26 Zer: 19 
Zein: 1 

19 
1 

     

2;11;10 Zer: 30 
Zein: 1 

29 
1 

 1    

2;11;23 Zer: 83 83      
3;00;07 Zer: 5 

Zein: 1 
4 
1 

 1    

Orotara 501 498  2   1 
%  99,4  0,39   0,19 

 
 
Formarik ugarienak, inolako zalantzarik gabe, galdetzaileek osatzen 

dutena dugu, ekoizpen guztien ia %100era iristen dira eta. Egoitzek 
galdetzaileak ematen dituen aldioro determinatzailea soilik, inolako izenkiren 
laguntzarik gabe, aurkitu dugu, ondorengo adibideetan ikus daitekeen bezala: 

 
(613) Hau xel (d)a? (2;01;19) 
(614) (He)men te la [zer da]? (2;01;19) 
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(615) Hori zel (d)a? (2;02;02) 
(616) Txel (d)a hori txel (d)a? (2;02;02) 
(617) (E)ta petea [bestea] xel (d)a? (2;02;18) 
(618) Piek [biek] xel (d)a? (2;02;18) 
(619) Hau xe(r) da? (2;03;00) 
(620) Hau txer (d)a bi? Hau txer (d)a bia? (2;03;00) 
(621) Hemen txel (d)a balenen [barrenen]? (2;03;14) 
(622) Hau txel (d)a ba? (2;04;25) 
(623) Ama xe[r] ai ra? (2;08;00) 
(624) Xal(d)ik xe[r] elate(n) do, eh? (2;09;00) 
(625) Xuk xe[r] nahi xo, (ed)o hau (ed)o hau? (2;09;15) 
(626) Eta hau, bi(l)do(ts) be(l)txari xe(r) ai da itten. (2;09;29) 
(627) Xe[r] dan [jan] dut, ama? (2;10;11) 
(628) Oxaba xe[r] ai da? (2;10;11) 
(629) Hebe(n) xe[r] ai da ahatea? (2;11;23) 

 
Galdetzailea agertzen den unetik aurrera, hots, 2;01;19 saiotik aurrera, ia 

grabaketa guztietan agertzen da, eta batzuetan izugarrizko kopuru handian 
gainera (cf. 2;03;00, 2;09;00, 2;10;11, 2;11;23 adineko saioak). Bestalde, 
galdetzaile hau aipatu ditugun galdera zuzenetan ezezik zehargalderetan ere 
agertzen da, baina beti ere bakarrik Egoitzen corpusean: 

 
(630) Hara xe(r) lun [dun]. (2;08;16) 
(631) Hala hol [hara hor] xe(r) d[ag]on. (2;09;15) 
(632) B(e)itu xe(r) dian hemen. (2;11;10) 

 
Zein galdetzailea dela eta, hots, oro har espreski subjektuarengatik 

itauntzen duen galdetzailea dela eta, esan beharra da zer galdetzailea baino 
beranduago agertzen dela, 2;04;12 saioan lehenbiziko aldiz. Honako hauek dira 
agertzen diren adibide guztiak: 

 
(633) Tei(n) [zei(n)] da ba? (2;04;12) 
(634) Xei(n) da. (2;05;09) 
(635) Ibai, bextea xei(n) ra? (2;09;29) 
(636) (E)ta hemen xein? (2;10;11) 
(637) Xei(n) da? (2;10;26) 
(638) Xein (e)to(rri) la? (2;11;10) 
(639) Xein da? (3;00;07) 

 
Mailakatzaileen sailean bi adibide daude (640-641) eta 

nolakotzaileenean, aldiz, bat besterik ez (642): 
 

(640) Xe polita den. (2;11;10) 
(641) Xe sudur haun(d)ia [du]xun. (3;00;07) 
(642) Xe ha(n)kak. (2;07;04) 
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9.3.- Bianditz: determinazioaren jabekuntza eta     
 garapena 

 
Egoitzen datuekin egin dugun bezala, ikus ditzagun orain Bianditzengan 

nola gertatzen diren izen sintagmaren determinatzaile desberdinen jabekuntza 
eta garapena, hurrenkera honetan deskribatuz: mugatzaileak, zenbatzaileak eta 
determinatzaile zehaztugabeak. 

 
 
9.3.1.- Mugatzaileak 
 
Mugatzaileen artean, sailkapen orokorrari jarraikiz, artikulua eta 

pluralgilea, erakuslea eta -ik mugatzailea izanen ditugu hizpide, eta 
determinatzaile hauen denen datuak sailkatu eta etsenplu mordoxka emanen. 

 
 
9.3.1.1.- Artikulua 
 
Artikuluaren jabekuntza hobeki ikusteko nahitaezkoa zaigu azpisail 

desberdinak egitea, eta, puntu honen hasieran emaniko oharrei kasu eginez, 
batez ere behatuko duguna da prozesu hori nola gertatzen den artikulua har 
dezaketen sintagma mota desberdinetan, edo zehazkiago esan, izenetan, 
izenondoz osatutako sintagmetan eta izenlagunez eratutako sintagmetan 
artikuluaren erabilera eta garapena nolakoa den. 

 
 
9.3.1.1.1.- Artikulua izenetan 
 
 a) Artikulua izen berezietan 
 
Helduen ereduaren arabera Bianditzek ez die artikulurik eransten izen 

mota hauei eta, hortaz, espreski aipatuko ditugun salbuespenak alde batera 
utziz, ø markarekin ekoizten ditu184. Saio guztietan ediren daitezke izen 
bereziak lehenbiziko grabaketatik hasita, bai eta umearen bereren izena ere 
(643). Honatx adibide batzuk: 

  
(643) Nariz [Bianditz] ttaka. (1;06;25) 
(644) Aritzi [Ainize] tturi [etorri], ama. (1;06;25) 
(645) Non da (E)goitz? (1;07;08) 
(646) Xi [xe] ai (d)a Ianix [Bianditz]. (1;08;19) 
(647) (B)ian(d)i(t)z lolo r[ag]o. (1;09;18) 
(648) Non (d)a Bianditz? (2;00;25) 
(649) Mikel erori itten (d)a. (2;01;08) 
(650) (E)goitx XXX to(r)ri ria [dia]. (2;02;21) 
(651) Ainize to(r)ri la [da] amonan itxera. (2;03;16) 
(652) Hola Egoitz e[re] ibi(l)tzen da. (2;04;00) 
(653) Bianditx hor baya [bada]? (Kamarara seinalatuz) (2;06;22) 
(654) Nora jon da amona (E)uxabi? (2;07;19) 
(655) Erori in da Egoitz. (2;08;19) 
(656) Unai hemen ja(rri)ko ra Unai. (2;09;04) 

                                                 
184 Xehetasun gehiagorako ikus x. koadroa absolutiboan, non saioz saioko kopuruak eta 
perpausaren barrenean betetzen duten funtzioa agertzen den. 
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(657) Unai ta  itxera jon dia, eh, lolo ittera. (2;10;14) 
(658) Jon Na(r)ba(r)te base(r)rikoa da ta. (2;11;25) 
(659) Extikio, ttikia ra Egoitz. (3;00;09) 
 
(660) Ta Egoitx extu(t)kusi ni(k). (2;04;14) 
(661) Biandi(t)z kuxi. (2;05;25) 
(662) Biandi(t)x kux(i) b(eh)ar (d)ut. (2;06;08) 
(663) Bianditz in ba! (2;07;19) 
(664) Biandi(tz) kuxi nahi ru(t) ho(r). (2;10;28) 
(665) Jeli [e]re in b(eh)ar (d)ut. (2;11;25) 
(666) Kazon (e)matten di(t) Kola Kao. (2;11;25) 
(667) Eh, Koka Kola berria XXX karri. (3;00;09) 
 
(668) E(z)ta, e(z)ta Unai. (1;11;13) 
(669) Hori Unai al da? (2;07;19) 
(670) Dena(k) Jon dia miño Jon Apezetxea, Jon Na(r)ba(r)te,   
 Jon ttiki ta. (2;11;12) 
 
(671) Egoi(t)z, utzi. (1;07;08) 
(672) J(u)a(n) Joxe, jantxi horiek. (2;08;04) 
(673) Ttaka patu, Xa Xe [Juan Joxe]. (2;01;22) 
(674) Lu(r)ren ja(r)ri, Xa Xe [Juan Joxe]. (2;02;21) 
(675) Ereki, K(u)a(n) Koxe. (2;05;11) 
(676) Hau xenek eroxi dixo, Egoitz? (2;08;19) 
(677) Hemendik ha(r)tu, Egoitz, (B)ia(nd)itzeri. (1;10;16) 

 
Izen berezien artean mota guztietakoak agertzen zaizkigu: aposizioan 

daudenak (cf. 654), elementu bat baino gehiagoz osatutako izen bereziak (cf. 
666-667), izen-deituren segida dutenak (cf. 658, 670), eta, izen + izenondoz 
osatutako izen bereziak ere (cf. 670: Jon ttiki). Ohartarazi nahi dugu aipatu 
ditugun azkeneko izen mota hauetan, izenondoak ez daramala artikulurik, eta 
Bianditzek ez diola inoiz bere gelako Jon zehatz hori izendatzeko garaian 
izenondoari artikulua eransten; beti Jon ttiki deituko dio eta ez *Jon ttikia. 

 
Guztiz bereziak direnak, eta goian aipatu ditugun salbuespenak izan 

daitezkeenak honako hauek ditugu Bianditzen corpus guztian: 
 

(678) Biariz [Bianditz] a ttaka. (1;08;05) 
(679) Han (d)a Xola han (d)a. (1;08;19) 
(680) Hau lorea ta hau txoria, ta hau atta, ta hau ama, ta hau   
 Bian(d)itz, eta hau lotua Bianditz eta, Bianditza. (2;05;11) 

 
Lehenbiziko adibidea, Bianditz bera esertzera doala emanikoa da, eta 

badirudi shwa formatzat185 edo sasiartikulutzat hartu behar dugula, ez baitago 
guztiz izenari itsatsia. Baina ondorengo beste bi adibideetan bukaerako -a hori 
izen bereziari erantsia dutela agertzen dira. (679) adibidean Bianditzek-eta 
etxean duten txakurraren izena Xol da, ez Xola; eta (680) adibidean, bere 
izenari paratu dio amaierako -a, zergatik ez dakigula. Sortzen den lehenbiziko 
galdera honako hau da: artikulua da ala ez? Edo artikulutzat hartu behar da ala 
ez? Oraingoz beude galderak bere horretan sarrixeago itzuliko gara eta gai 
honetara. 

 
 

                                                 
185 Shwa formak direla eta ikus Idiazabal (1991:176). 
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 b) Artikulua izen arruntetan 
 
Izenen amaieraren arabera singularrean -a dutenak eta ø dutenak bereizi 

ditugu alde batetik, eta bestetik haurrak pluralean eman dituen izenak paratu 
ditugu tauletan. Ondotik, betiko moduan, egitezko eta ezegitezko hutsen 
zutabeak datozkigu, singularrean nahiz pluralean eginiko hutsen berri emateko. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Artikuluaren erabilera izen arruntetan 
ADINA Orotara  

-a 
LARRA 

-ø 
PLURALA

-(a)k 
Egitezko
sing. 

 
pl. 

Ezegitez
sing. 

 
pl. 

1;06;25 36 31  5 1    
1;07;08 15 13 2      
1;07;22 13 13       
1;08;05 28 24 1 3  1   
1;08;19 30 25 3 2     
1;09;04 39 36 3      
1;09;18 92 82 1 9   1  
1;10;01 26 23 2 1   2  
1;10;16 19 17  2     
1;11;00 36 35  1     
1;11;13 14 13  1     
1;11;27 29 25 2 2     
2;00;10 16 15  1     
2;00;25 45 42  3     
2;01;08 23 19  4     
2;01;22 89 74 12 3     
2;02;05 8 7 1    1  
2;02;21 64 51 3 10   1  
2;03;02 52 34 10 8     
2;03;16 34 33  1     
2;04;00 55 40 2 13   1  
2;04;14 51 42 2 7   2 1 
2;04;27 34 33  1     
2;05;11 54 50 3 1   1  
2;05;25 34 29  5     
2;06;08 29 20 2 7 1  1 (2?)  
2;06;22 62 42 3 17   2 (3?)  
2;07;06 32 23 2 7   2  
2;07;19 49 42 5 2   1 (5?)  
2;08;04 30 21  9     
2;08;19 32 30  2     
2;09;04 28 20 2 6   1  
2;09;17 73 59 4 10   3  
2;10;01 49 42 2 5   1  
2;10;14 52 49  3     
2;10;28 43 39  4  1   
2;11;12 49 43  6     
2;11;25 48 35 3 10   3  
3;00;09 23 16  7     
Orotara 1.529 1.286 71 172     
%  84,1 4,64 11,24     

 
 
Bianditzekin ez dugu Egoitzekin izan dugun bezalako arazorik aurkitu 

artikuluaren aro gramatikala noiz hasten den erabakitzeko garaian, grabaketak 
egiten hasi gineneko Bianditz nahiko aurreratua baitzegoen eta ikus daitekeen 
moduan lehenbiziko saiotik singularreko eta pluraleko formak ematen ditu. 
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Hortaz, Bianditz, artikuluaren erabilerari dagokionez, aro gramatikalean sartua 
dago bete betean urte t' erdira iristerako. 

 
Singularra 
 
Ikus daitekeen moduan Bianditzen corpusean agertzen diren izen 

arruntik gehienak -a dutenak dira, dauden izenen kopuru guztitik ia %85a baita 
artikulua daramana, edo nahiago bada, amaierako -a dutela ekoiztuak. 
Artikulurik gabekoak, artikuludunen aldean, askoz ere urriagoak dira, kontuan 
izanik gainera hauen artean ezegitezko hutsak ere sartuak daudela. Esaterako, 
2;11;25 saioko ø amaiera duten hiru izenei ez die artikulurik erantsi Bianditzek 
eta horregatik daude izen horiek ezegitezko hutsen zutabean ere zenbaturik. 
Baina ekar ditzagun adibideak. 

 
Amaierako -a erakusten dutenen artean mota guztietako testuingurutan 

emaniko izenak aurki ditzakegu. Badira aditzik gabeko perpausetan azaltzen 
direnak (681-682), badira subjektu bezala emanda agertzen direnak (683-697), 
badira objektutzat emanikakoak (698-709), badira halaber atributu moduan 
aurkitzen ditugunak (710-712), eta agertzen zaizkigu bokatibo bezala ekoitzirik 
ere, esaldiaren lekune desberdinetan txertatuak (713-721). 

 
  
(681) Hemen (be)la(r)ria. (1;06;05) 
(682) Atta(k) miña popeten [kopetan]. (1;09;04) 
 
(683) Hemen da kut(x)area. (1;07;22) 
(684) Non (d)a potoia? (1;08;05) 
(685) Ba(lo)ia ezt[ag]o. (1;08;19) 
(686) Non (d)a boxina? (1;10;16) 
(687) Bizik(l)eta han na [da]. (1;11;27) 
(688) Hemen (d)a tximeleta. (2;00;25) 
(689) Heme(n), (he)men (d)a kamioa. (2;01;08) 
(690) (He)men ura eraten (d)a.  (2;02;21) 
(691) Ka(r)teran e(z)ta dirua. (2;03;02) 
(692) Elizara jon (d)a ama. (2;03;16) 
(693) Payasoa ate[ra]ko ra, oa(i)n. (2;05;25) 
(694) Eroriko da kotxea. (2;06;22) 
(695) Txe [xe] hel(d)u ra, moxoroa? (2;08;04) 
(696) Exti guxtatxen p(l)atanoa. (2;10;01) 
(697) Lehen motxilan ja(r)ri da eulia. (3;00;09) 
 
(698) Bota baxurera papera. (1;08;05) 
(699) Tataia [zartagia] patu. (1;09;18) 
(700) Ho(r)rek e[re] papera ro ho(r)rek. (1;10;01) 
(701) Ken(d)u papera. (1;11;00) 
(702) Beren(d)ua jan. (1;11;13) 
(703) Miña (e)matten (d)io. (2;01;22)  
(704) Txaboia sa(r)tzeko. (2;02;21) 
(705) Bazkaria in b(eh)ar (d)ut. (2;04;00) 
(706) Kotxea [e]re exkatuko rit. (2;04;14) 
(707) Nik itxi rut atea. (2;05;11) 
(708) Zuri itxiko ri-…(-zo) atea nere amak. (2;11;12) 
(709) Nik eztu(t) ingo zure(t)zako saga(r)ra. (2;11;25) 
 
(710) Hau kotxea da. (1;07;08) 
(711) Hau bihatxa ra. (2;07;19) 
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(712) Hori da saga(r)ra. (2;09;17) 
 
(713) Ereki, ama. (2;00;10) 
(714) Niri re bota, ama. (2;01;08) 
(715) (I)xilik eon, atta. (2;03;02) 
(716) Hara, t(r)ipa betea ro, ama. (2;04;27) 
(717) Hau ze(r) da, ama? (2;10;01) 
(718) Ama, paxatu ru[gu]. (2;03;02) 
(719) Atta, patu hola. (2;04;00) 
(720) Ama, pañuloa. (2;06;08) 
(721) Ze(r)tako, ama, p(r)ezittu b(eh)a(r) tzo? (2;11;12) 

 
Azken hauetan, bokatiboak direnetan alegia, ikus daiteke haurrak 

esaldiaren edozein tokitan paratzen dituela deiki hauek, bai esaldiaren 
bukaeran (713-717), bai hasieran (718-720), bai eta esaldiaren erdian ere 
(721). Ohartu azken adibide honetan deikia arrunt lotura estua duten 
galdetzailearen eta aditzaren tartean paratu duela haurrak. 

 
Koadroaren hurrengo zutabera igaroz, bukaera ø dutenen artean ondoko 

izen hauek opatzen ditugu Bianditzen ekoizpenetan: 
 

(722) (Txu)patxus. (1;08;05), (2;05;11) 
(723) Biariz [Bianditz] XXX puxu [muxu]. (1;08;05) 
(724) Muxu. (1;11;27), (2;09;17) 
(725) Xa(l)to. (2;01;22) 
(726) Txalo. (2;01;22), (2;03;02) 
(727) (E)man muxu. (2;02;21) 
(728) Xa Xe [Juan Joxe], txupatxus? (2;03;02) 
(729) Yoyu [yogur]. (2;04;00) 
(730) Orentxero rantxan [dantxan]. (2;09;04) 

 
Jakina, aipatu ditugun izenez gain, ø bukaera dutenen artean sartu 

ditugu ondoren heldu diren hauek, baina zalantzazkoak direla esan behar dugu, 
ezen badakigu helduen hizkeran artikulua behar dutela izen mota hauek -
arrazoi horregatik sartu ditugu ezegitezko hutsen artean-. Haurrei 
zuzentzerakoan artikulurik gabe ibiltzen direla ere badakigu, eta erabilera 
bikoitz horretatik sortzen zaigu zalantza. Honako hauek dira adibideak: 

 
(731) Hemen (d)a fifufo [pitufo] ta. (1;08;19) 
(732) Non (d)a pifufo [pitufo]? (1;09;04) 
(733) Ex, p(r)emio. (2;03;02) 
(734) Hau XXX laxito. (2;06;08) 
(735) Nea(r)ra txupete kenduta. (2;06;22) 
(736) … exti(t) ama(k) pakete patu. (2;07;06) 
(737) Ni payaxito. (2;07;19) 
(738) Payaxito in ba! (2;07;19/4) 
(739) Hori koko ['fruta']. (2;09;17), (2;10;01) 
(740) Bihar polo jateko. (2;11;25) 
(741) Eguxki… biha(r) polo jan b(eh)ar (d)u(t) (e)xan di(t)   
 mediku(k) biha(r) polo jateko. (2;11;25) 

 
Koadroan sartu ez ditugun eta erabilera berezia duten adibide pare bat 

ekarri nahi genuke hona. Bi hauek dira: 
 

(742) B(e)itu, Jeli ixen do honek. (2;11;25) 
(743) Ixena ro [do], eh, eh, ixena ro Xol. (2;11;25) 
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Berez, forma hauek adiztako hartu behar ditugu. Min(a) eman/hartu, 

huts(a) egin, eta tankera honetako aditzen modukoa da mintzagai dugun 
izen(a) *edun aditza ere, eta artikuluarekin nahiz gabe ibiltzen da. Bereziki 
aipatzeko arrazoien artean esan behar dugu han-hemenka gutxi aipatzen den 
'aditz' berezia dugula alde batetik; eta bestetik, esaldi honek izena hitzak 
artikulua daramanean bi nor sintagma izanen lituzkeela objektutako. 

 
Plurala 
 
Datuak biltzen hasi gineneko, 1;06;25 adinarekin, Bianditzek ematen 

zituen, besteak beste, singularreko eta pluraleko formak. Hona hemen pluraleko 
hainbat esaldi: 

 
(744) Patu (g)altze(r)dik. (1;06;25) 
(745) Apo katuk. (1;08;05) 
(746) Patu lu(t) pittilik [galtzerdik]. (1;09;18) 
(747) Pitufok. (1;10;01) 
(748) Ha(r)tzak. (1;11;27) 
(749) Xa(r)rik. (2;00;05) 
(750) Ma(r)ra(z)kik ittera. (2;01;08) 
(751) Xaxulak [kaxulak] non dia? (2;02;21) 
(752) Patatak eroxteko. (2;03;02) 
(753) Ni(k) jostalluk eta barittu(t), b(e)itu. (2;04;00) 
(754) Hara, hara non den ma(r)raxkik. (2;05;25) 
(755) Payasok dia oain. (2;06;22) 
(756) Amari (e)xan b(eh)ar (d)it pañulok ha(r)txe-… (2;07;19) 
(757) Hankak hoxtuko ttut. (2;08;04) 
(758) Ma(r)gok non tut. (2;11;12) 
(759) Base(r)rin txitxok. (3;00;09) 

 
Aipatu bezala, zenbaitetan ez da entzuten bukaerako herskaria baina 

testuingurua nahiko argi dagoenean ontzat eman ditugu. Gainera ez da atzendu 
behar bokalez amaitzen diren izenetan ez dela artikulurik entzuten pluralean (cf. 
belarria/belarrik). Hona hemen aipatu modukoak: 

 
(760) Gu(k) ma(r)raxki(k) kusi. (2;06;22) 
(761) (Es)ku(k) ga(r)bittu. (2;07;19) 
(762) Xikiña(k) b(a)ita(u)de. (2;08;04) 
(763) Hara xotxa(k) bi(l)txen. (2;09;04) 
(764) Horik eztia it(s)usi(k), polittak. (2;09;04) 
(765) Nik hanka haundi(k) ttu(t) ta. (2;10;28) 
(766) Behia(k) kusi ttut, zuk etzo kusi belason behiak. (2;11;12) 
(767) Dena(k) Jon dia miño Jon Apezetxea, Jon Na(r)ba(r)te, Jon   
 ttiki ta. (2;11;12) 
(768) Bai, ttikik… extikit itten txori ttiki(k), haundi(k)    
 baka(r)rak itten… ttikik… txori ttikik extikit itten.    (2;11;25) 

 
Artikulua dela eta, egitezko hutsen zutabean lau hauek aurkitu ditugu: 
 

(769) Maña a pullua [Hemen (d)a a burua]. (1;06;25) 
(770) Hortxen patuko ru(t) loa itten. (2;06;08) 
(771) Pupuk. (Kotxearen bozina hotsa). (1;08;05) 
(772) Holak biek, holak. (2;10;28) 
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Lehenbizikoan, Bianditzen amak egiten duen interpretazioa zuzena dela 
onartuz (cf. hemen da burua, bai!), delako -a hori ez zaio izen bati zuzenean 
lotzen, esaldiko izenak bere artikulua baitarama eta izenaren aurretik ezin 
baitaiteke para, euskarazko egiturari jarraikirik bederen. Hortaz, egitezko hutsa 
baino hobe izanen genuke shwa formatzat edo sasiartikulutzat jo edo, agian 
hobeki, makulu hiztzat hartu186. Pluraleko formetan, Bianditzek (771)n 
onomatopeiari paratu dio -k marka, eta (772)an, harrigarri baldin badirudi ere, 
aditzondo bati. 

 
Ezegitezko hutsen artean lehen zalantzazko batzuk aipatzen baziren, 

oraingoan hona dakartzagunak huts argi eta garbiak dira: 
 

(773) Karokaro [karakola], ninia. (1;09;18) 
(774) Afari patu XXX. (1;10;01) 
(775) Kokote [txokol[a]te]. (1;10;01) 
(776) T(r)atore b(e)itu. (2;02;05) 
(777) O(r)raze non da? (2;02;21) 
(778) Bazkari in b(eh)ar (d)ut honekin. (2;04;00) 
(779) Exku ez. (2;04;14) 
(780) In b(eh)ar (d)u[gu], putxu in b(eh)ar (d)u[gu]. (2;05;11) 
(781) Bitu hori payaso187. (2;06;22) 
(782) Ma(r)raxki in  b(eh)ar (d)u[gu] paperen. (2;06;22) 
(783) Ex a(l) txo ['duxu'] tximeni itten [ed]o? (2;07;19) 
(784) Nik e(r)rege kusten dut hor. (2;09;04) 
(785) Atta(k) bokadiyu (e)man dit. (2;09;17) 

 
Sail honetako lehenbiziko adibidea (773) txartzat jo dugu, izena 

desitxuratua eman arren haurrak ez diolako bukaeran artikulurik erantsi. Jakina, 
eman ditugun adibide horietan bakarren bat pluraltzat har litekeela esan daiteke 
(776, 782, 784, e.a.) baina testuingurua begiratuta garbi dago erreferentzia 
bakarrez ari dela haurra. 

 
 
 c) Artikulua haur hizkerako izenetan 
 
Izen arruntetan bezala, -a amaiera dutenak eta ø amaiera dutenak 

bereizi ditugu singularrean, pluralekoak beste zutabe batean emanez. 
Aldamenean, egitezko eta ezegitezko hutsen zutabeak paratu ditugu. 

 
 21. koadroa. Bianditz: Artikulua haur hizkerako izenetan 
ADINA Orotara  

-a 
LARRA 

-ø 
PLURALA

-(a)k 
Egitezko
sing. 

 
pl. 

Ezegitez
sing. 

 
pl. 

1;06;25 18 9 8 1   2  
1;07;08 7 1 5 1     
1;07;22 32 20 12      
1;08;05 18 4 12 2   1  
1;08;19 9 1 7 1     
1;09;04 16 10 6      
1;09;18 16 5 11      
1;10;01 10 8 2      
1;10;16 17 8 9      

                                                 
186 Ikus (678: Biariz [Bianditz] a ttaka). Adibide honetan haur hizkerako 'aditz' batekin agertzen 
zaigu makulu hitz hau. 
187 Adibide honezaz aurrerago, erakusleen sailean, mintzatuko gara erreposkiago. 
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1;11;00 4 3 1      
1;11;13 11 7 4    3  
1;11;27 3 2 1      
2;00;10 10 4 6    2  
2;00;25 3 2 1      
2;01;08 5 4 1      
2;01;22 26 12 14  2    
2;02;05 5  5    2  
2;02;21 15 11 4    2  
2;03;02 3 3       
2;03;16 2  2      
2;04;00 4 4       
2;04;14 5 2 2 1     
2;04;27 2 2       
2;05;11 5 3 2  2    
2;05;25 1  1      
2;06;08 3  2 1     
2;06;22 4 1 3      
2;07;06 10 3 7      
2;07;19 6  5 1     
2;08;04 3 1 2  1    
2;08;19 5 1 4      
2;09;04 7 4 2 1     
2;09;17 8 2 6      
2;10;01 7 1 6      
2;10;14 5  5      
2;10;28         
2;11;12 5 1 4      
2;11;25 1  1      
3;00;09 10 2 8      
Orotara 320 141 170 9     
%  44,06 53,12 2,81     

 
 
Bukaera -a dutenak eta gabekoak nahiko orekatuak daudela esan 

daiteke, Egoitzenekin alderatzen baditugu bederen. Singularrean -a-z amaitzen 
diren izenen artean honelakoak aurki ditzakegu Bianditzen corpusean: 

 
(786) Pu(n)pa ninia. (1;06;25) 
(787) Holli [hori] pipia. (1;07;22) 
(788) Apo, pu(r)ra-pu(r)ra apo. (1;08;19) 
(789) Be(s)tea kaka la [da] be(s)tea. (1;09;18) 
(790) Jaso ninia. (1;10;16) 
(791) Ninia sorotikan [xulotikan] jona hemen. (1;11;13) 
(792) Ez, txitxia. (1;11;13) 
(793) Kaka ra [da]. (2;00;10) 
(794) Hone(k) tutua. (2;01;22) 
(795) Xikiña r[ag]o ninia ta. (2;02;21) 
(796) Gero txitxia jan b(eh)ar (d)ut. (2;04;00) 
(797) Hoxtuko ra ñiñia. (2;04;27) 
(798) Pipia ta Bianditx ondon. (2;07;06) 
(799) Erori in da pipia. (2;08;19) 
(800) Ninia ka(rri) b(eh)ar (d)u(t) kotxen lolo. (2;09;04) 
(801) Apapa? (2;11;12) 

 
Ostera, singularrean ø bukaera duten izenen artean beste era 

honetakoak opa ditzakegu: 
 

(802) Nanan hau. (1;06;25) 
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(803) (I)kuxi be-be ['ardia']. (1;08;19) 
(804) B(r)u(n)-b(r)un attana. (1;09;04) 
(805) Non (d)a uau-uau? (1;10;16) 
(806) Hori b(r)u(n)-b(r)un. (1;11;00) 
(807) Abora ['ahora'] ñañan. (2;00;10) 
(808) Hara pitxitxi. (2;01;22) 
(809) Hara pio-pio. (2;02;05) 
(810) Nahi ro ñañan. (2;03;16) 
(811) Gehio biboria ['bibiroia'], eh, ku(r)ri. (2;04;14) 
(812) Sukal(d)en badu[gu] fu eta. (2;05;11) 
(813) Hemen b(r)un-b(r)un XXX. (2;06;08) 
(814) (E)xaten do 'amatxo'. (2;06;22) 
(815) E[g]un on, amatxo. (2;08;04) 
(816) Hori xer (d)a, uau-uau? (2;08;04) 
(817) Non da ku(r)ri-ku(r)ri? (2;09;17) 
(818) Eh, ku(r)ri-ku(r)ri ta pitxitxi ttikia. (2;10;14) 
(819) (E)ta a(r)re-a(r)re i[g]ot(z)en da e(s)kayera gotti,…   
  (2;10;14) 
(820) Bai mino [b[a]iño] pitxitxi ma(r)gotu b(eh)ar (d)u(t) nik.   
 (2;11;12) 
(821) Hau aRe-aRe. (3;00;09) 

 
Eta pluraleko formen artean honako bederatziok ekoitzi ditu: 
 

(822) Ninik, apo ninik. (1;06;25) 
(823) Ñiñik. (1;07;08), (2;07;19) 
(824) B(e)itu ttattak. (1;08;05) 
(825) Ale-alek [arre-arrek]. (1;08;19) 
(826) Ñiñik patu XXX. (2;04;14) 
(827) Hoik a(l) yia [dia] ninik, ama, eh? (2;06;08) 
(828) Hor xer (d)a, momok. (2;08;19) 
(829) Orentxerokin dantxan, ninik. (2;09;04) 

 
Oro har, eta batez ere artikuluari dagokionean, Bianditz aro 

gramatikalean murgilduta dagoenez gero, ezegitezko hutsez hitz egin behar 
dugu nahitaez. Guztira ediren ditugun hamabi hutsak honela gauzatzen ditu 
haurrak: 

 
(830) Nini. (1;06;25/2), (2;02;21/2) 
(831) Pupu. (1;08;05), (2;02;05) 
(832) Ttotte. (1;11;13/3), (2;00;10/2) 
(833) Pipi. (2;02;05) 

 
Eta egitezko hutsek, aldiz, nahiko berandu hasi arren, ezegitezko hutsak 

baino beranduago arte irauten dute. Hauexek dira corpus guztian opatu ditugun 
bost adibideak: 

 
(834) Mua. (2;01;22) 
(835) Hara mua. (2;01;22) 
(836) Hemen, mua in. (2;05;11) 
(837) Fua r[ag]o. (2;05;11) 
(838) Hau nerea da ku(r)ri-ku(r)ria. (2;08;04) 

 
Adibide guzti hauek txartzat hartu ditugu, baina ikusi egin behar helduek 

ere nola erabiltzen duten. 
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9.3.1.1.2.- Artikulua izenondoz osatutako sintagmetan 
 
 a) Izenondo soilez osatutako sintagmetan 
 
Izenondoen sail honetan amaiera -a dutenak eta ø dutenak 

deskribatzeaz gain, partizipioak ere aintzat hartu ditugu. Horrela, singularraren 
atala hiru azpisailetan banatu dugu, hau da, aipatutako hirurak: -a-z amaitzen 
diren izenondoak, ø bukaera dutenak eta partizipioz osatzen direnak. Pluraleko 
atalean izenondoak eta partizipioak bereizi ditugu, alderik baden edo ez 
ikusteko. Eta azkenik, beti bezala, hutsen atala dakargu tauletara. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Artikuluaren erabilera izenondoetan 
ADINA Orotara  

 
-a 

NGULARRA
doak 

-ø 

 
Partizip. 

PLUR
Izond. 

 
Partizip. 

 
sing. 

ko hutsak 
 pl. 

1;06;25 2 1    1   
1;07;08         
1;07;22 5 1  4     
1;08;05 12 11  1     
1;08;19 1 1       
1;09;04 6 3  3     
1;09;18 2 2       
1;10;01 16 16       
1;10;16 5 4  1     
1;11;00 11 7  4     
1;11;13 9 2  7     
1;11;27 5 4  1     
2;00;10 4 4       
2;00;25 13 3  10     
2;01;08 8 7  1     
2;01;22 26 24 1 1     
2;02;05 2 2       
2;02;21 13 12  1     
2;03;02 15 15       
2;03;16 19 14  3 2    
2;04;00 22 20  1 1    
2;04;14 13 13       
2;04;27 13 8   5    
2;05;11 4 2  2     
2;05;25 27 20  4 3    
2;06;08 11 5  4 1 1   
2;06;22 13 10 2  1    
2;07;06 22 22       
2;07;19 12 8  3 1    
2;08;04 11 9   1 1   
2;08;19 2 2       
2;09;04 4 1  1 2    
2;09;17 14 7 2 5   2  
2;10;01 9 7  2     
2;10;14 16 13  3     
2;10;28 15 8   7    
2;11;12 15 11  4     
2;11;25 15 9  2 4    
3;00;09 3 3       
Orotara 434 331 5 68 28 2   
%  71,42 1,15 15,66 6,45 0,46   
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Esan daiteke, bigarren grabaketa alde batera utziz, saio guztietan 

agertzen direla izenondoak, bai eta, nahiz eta irregularragoak izan, partizipioak 
ere. Singularreko atalari begiratuz ohar gaitezke amaiera ø duten izenondoak 
oso gutxi direla, kontuan izanik gainera zenbaitetan bukaera hori dutenak huts 
egiteak direla (cf. 2;09;17ko saioa). 

 
Nabarmena da, bestalde, pluraleko formak izenetan hasiera-hasierako 

grabaketetatik agertzen badira ere, izenondoen sail honetan ez direla 2;03;16 
adinera arte hasten. Salbuespen bakarra lehenbiziko saioan agertzen den 
partizipio plurala dugu, baina ekoizpen honetatik hurrengo partizipio pluralaren 
ekoizpenera, esateko, urte beteko aldea dago. Ez dugu ahantzi behar gainera, 
hasierako ekoizpen hori imitazio soila dela, eta imitazioek beren garrantzia 
izanagatik, batez ere aro gramatikalaren hasiera kokatzeko, beste zenbait 
kasutan, honetan bezala, haurraren zenbait ekoizpen mota kontuz hartu behar 
dela egitura jakin bat modu emankorrean erabiltzen duen edo ez erabakitzeko 
garaian. 

 
Orokortasunak azaldu ondoren atal desberdinetako adibideak emanen 

ditugu. Hasteko, azpisailik oparoena -a amaiera duten izenondoena da. Hona 
ale batzuk: 

 
(839) Hau golia [gorria]. (1;06;25) 
(840) Exta txa(r)ra. (1;08;05) 
(841) Hau (ha)un(d)ia ra [da|, eh. (1;09;18) 
(842) Gola la [go[go]rra da]. (1;10;01) 
(843) Airize(k) be(r)ria ro XXX. (1;11;13) 
(844) Hau, txikia e(z)ta. (2;00;25) 
(845) Guapa patu rut. (2;01;08) 
(846) Xikiña r[ag]o ninia ta. (2;02;21) 
(847) Hau politta ra. (2;02;21) 
(848) Hotxa itten do polok. (2;03;02) 
(849) Beroa r[ag]o, ukittu, beroa r[ag]o, eh. (2;04;14) 
(850) Xu xa[ra] ga(i)xtoa. (2;04;27) 
(851) Hara dain [orain] nola politta patu dun, eh. (2;05;25) 
(852) Be(r)ria bota rut. (2;06;22) 
(853) Xu ttikia za[ra]. (2;07;19) 
(854) Hau it(s)uxia da. (2;08;04) 
(855) Ni(k) patu b(eh)ar (d)ut, politta. (2;09;04) 
(856) Hau ttikia b(a)ita. (2;10;01) 
(857) Ez, eztizu(t) haundia emango. (2;11;25) 
(858) Extikio, ttikia ra Egoitz. (3;00;09) 

 
Bukaera ø duten adibide urriak hauexek dira (2;09;17 saioko bi 

izenondoak ezegitezko hutsen barnean sartu ditugunez, sarrixeago ikusiko 
ditugu): 

 
(859) Hori kotxino. (2;01;22) 
(860) Moxo(r)roa tonto ra, eh. (2;06;22) 
(861) Moxo(r)roa tonto. (2;06;22) 

 
Esan bezala, Bianditzek artikulurik gabe eman dituen izenondo horiek, 

iragazki xeheago eta zorrotzagoa pasatu nahi izanez gero, ezegitezko hustzat 
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ere jo daitezke. Eta singularreko beste azpisailera igaroz, honako partizipio 
hauek eta hauen modukoak aurki ditzakegu corpusean: 

 
(862) Non (d)a hautsia? (1;07;22) 
(863) Hola hotxia [hautxia]. (1;08;05) 
(864) Bu(s)ttia hau. (1;09;04) 
(865) Itxia. (1;10;16) 
(866) Hori irikia. (1;11;00) 
(867) Jona hemen xorotikan [xulotikan] ninia. (1;11;13) 
(868) P(l)asara (sic) jona. (1;11;13) 
(869) Xa Xe(k?) [Juan Joxe(k?)] ka(r)ria. (2;00;25) 
(870) E(z)t[ag]o (ha)utxia. (2;01;08) 
(871) B(e)itu, hautxia (he)men. (2;02;21) 
(872) B: Gal(d)ua xuk XXX ix(a)in txute ['izanen duzue']. 
  H: Nik iz(a)in duala galdua? (2;04;00) 
(873) Kendua r[ag]o. (2;05;11) 
(874) Gal(d)ua, ni(k) kendua. (2;06;08) 
(875) Hara nere itxea pintatua. (2;07;19) 
(876) Hiya [hila] r[ag]o untxia. (2;09;04) 
(877) Nik yogu(r)ra jana. (2;10;01) 
(878) Hemen ext[ag]o iña, beitu. (2;11;25) 

 
Pluraleko formak, izenen pluraleko formen aldean, beranduago hasten 

dira, eta ugariagoak dira izenondoetan partizipioetan baino, azken hauetan bi 
besterik ez baitira agertzen (888-889). Pluraleko markarekin eta beste 
hainbatekin gertatzen den moduan, zenbaitetan badirudi haurrak ez duela 
amaierako kontsonante herskaria argi ahoskatzen, baina testuinguruak eta 
esaldiko beste elementuek laguntzen dute askotan  zer den antzemanten. Hara 
denetatik, herskaria ongi ahoskatua dutenetatik (879-884) eta ahoskatugabea 
dutenetatik (885-887) mostratxo bat: 

 
(879) Hau(k) goxok dia. (2;03;16) 
(880) Haundik? (2;04;00) 
(881) Bai, horik polittak dia. (2;05;25) 
(882) Hau(k) tikik. (2;06;08) 
(883) Hoiek it(s)usik dia bi hoiek. (2;07;19) 
(884) Miño, eh, gure k(r)oketak extare [ez daude] berok. (2;11;25) 
(885) Xikiña(k) b(a)ita(u)de. (2;08;04) 
(886) Horik eztia it(s)usi(k), polittak. (2;09;04) 
(887) Hoie(k) ttiki(k) tia. (2;10;28) 
(888) Erosik. (2;06;08) 
(889) (E)skolan p(l)axttilinakin ebi(l)ttuk188. (2;08;04) 

 
Ezegitezko hutsen artean bi besterik ez ditugu aurkitu, eta ondoko hauek 

dira: 
 

(890) Ni nai(z) buruhaundi. (2;09;17) 
(891) Hori buruhaundi, ni haundia. (2;09;17) 
 

 
 b) Artikulua izen + izenondo segidaz osatutako    

 sintagmetan 
 

                                                 
188 Ebilttuk = ibilttuk. Goizuetako hizkeran analogiaz sortutako partizipio hau ere erabiltzen da: 
ibilli = ibilttu, hau da, -i/-tu txandaketa (cf. na(ha)si/na(ha)stu, biali/bialdu,…) 
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Izenondoarekin eratutako elementu bat baino gehiagoko sintagmak hiru 
zutabetan sailkatu ditugu. Alde batetik, bi izenondoz (edo gehiagoz) eratutako 
sintagmak bildu ditugu, beste aldetik, izen + izenondoz eratutakoak, eta 
azkenik, bananduta emaniko sintagmen multzoa hartu dugu aintzako. 
Koadroaren eskuineko aldean, beti bezala, batekoen eta bestekoen hutsak 
biltzen dira. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Artikulua izen + izenondo segidetan 
ADINA Orotara Izond. + Izond. 

+ -(a)k 
1 

Iz. + izond. 
+ -(a)k 

2 

IS 
banand. 

3 

 
 
1 

zko hu
 

2 

 
 
3 

 
 

1 

gitezko
 
2 

 
 

3 
1;06;25           
1;07;08           
1;07;22 1  1   1     
1;08;05           
1;08;19           
1;09;04           
1;09;18 1   1       
1;10;01 2 1 1        
1;10;16 2  2   1     
1;11;00           
1;11;13           
1;11;27 3  3        
2;00;10           
2;00;25 3  3   2     
2;01;08 2  1 1       
2;01;22 6 2 3 1  1     
2;02;05           
2;02;21 6 3 2 1       
2;03;02 2  1 1       
2;03;16           
2;04;00 12  11 1  1     
2;04;14 3 1 2        
2;04;27 3  3   1     
2;05;11 5  4 1  3     
2;05;25 6  6   1     
2;06;08           
2;06;22 2 1 1        
2;07;06 5  4   1     
2;07;19 2 1 2        
2;08;04           
2;08;19 1  1        
2;09;04 1  1        
2;09;17 3  3   1?     
2;10;01 1  1        
2;10;14 5  3 2       
2;10;28 11 1 10     1   
2;11;12 4 1 3        
2;11;25 16 1 14 1       
3;00;09 10  10   2     
Orotara 116 12 94 9       
%  10,43 81,73 7,82       

 
 
Atal honetako azpisailik ugariena izen + izenondoz osatutako sintagmek 

osatzen dute, ekoizpenen %80tik goiti igarotzen baitira. Baina eskuineko 
aihekara begiratuz, hots, huts egiteak dauden aldera so eginez, ohar gaitezke 
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hutsik gehienak ere azpisail honetakoak direla. Geroxeago aipatuko ditugu 
nolakoak diren hizpidetako ditugun huts hauek. 

 
Sail honetako lehenbiziko multzoari jarraikiz, hots, izenondo + izenondo 

segidako sintagmei erreparatuz, ondoko hauek aurki ditzakegu Bianditzen 
corpusean: 

 
(892) (Ha)un(d)i-unia la hau. (1;10;01) 
(893) Ga(i)xo-ga(i)xoa. (2;01;22) 
(894) Guapa-guapa ha(r)tza. (2;01;22) 
(895) Ttiki-ttikia. (2;02;21) 
(896) (Ha)undi-(ha)undia. (2;02;21) 
(897) Guapa-guapa itteko. (Orrazea adierazi nahian). (2;02;21) 
(898) Hau ra bapa-bapa [guapa-guapa]. (2;04;14) 
(899) Ni (ha)undi-(ha)undia naix, haundittu naix hemen    
 ja(r)txeko exeita. (2;06;22) 
(900) Kusi rut gaux ttiki-ttikia. (2;07;19) 
(901) Ez, poli(t)-poli(t) bat. (2;10;28) 
(902) Dena zikin-zikiña. (1;11;12) 
(903) Beira itxe ttiki politta, baxe(r)ria. (2;11;25) 

 
Zenbait adibidetan (894, 897, 898) ezin da ziur esan osagaietako 

lehenbiziko elementuari haurrak ustezko artikulua ezabatu dion edo ez, 
gaztelaniatik hartutako -a berezkoa duen mailegua baita, kasu honetan genero 
mozioarekin jaso dena. Baina, hala ere, ontzat hartu ditugu. 

 
Badirudi Bianditzek ondotik heldu den aditzondoaren gisako batekin 

nahasi duela izenondo elkartu hau eta horregatik ez diola artikulurik erantsi 
sintagmaren amaieran. 

 
Azpisailik ugariena izen + izenondo segidaz eratutako sintagmek osatzen 

dute. Gehienak, ondoko adibideetan ikus daitekeen moduan, ongi daude: 
 

(904) Amo(r)ri ttiki tti-… amona…. (1;10;01) 
(905) Txori (ha)undia. (2;00;25) 
(906) Nini haundia. (2;03;02) 
(907) Ta gero poxto [postre] goxoa. (2;04;00) 
(908) Hau ra [da] katiyu ttikia. (2;04;00) 
(909) … ta e(s)katuko riu ol(d)ulari [ordulari] (ha)undia.   
 (2;04;14) 
(910) Honek hola ro abo [aho] (i)txia. (2;04;27) 
(911) Hau lorek, ta hau kotxea, hau itxe haundia ta,…. (2;05;25) 
(912) Kusi rut gaux ttiki-ttikia189. (2;07;19) 
(913) Kotxe be(r)ria eka(r)txeko geroko hori XXX XXX. (2;08;19) 
(914) Ta ni(k) baru(t) xepiyu haundia. (2;10;14) 
(915) Bitu ze amo(r)ri politta. (2;10;28) 
(916) Base(r)ri ttikia in b(eh)ar (d)ut. (1;11;12) 
(917) (He)men atea ta txakur ttikia. (1;11;25) 
(918) Hau ra [da] baxe(r)ri ttikia. (2;11;25) 
(919) Itxe ttiki bat in b(eh)ar (d)ut nik. (2;11;25) 
(920) Gixon ttikia hola erori ra. (3;00;09) 
(921) Ta xoñu ona kantatu xian Ainixek eta amatxok. (3;00;09) 
 

                                                 
189 Goizuetan gauza izena amaierako -a-rekin nahiz -a gabe entzun daiteke. Hortaz, ez dugu 
ezegitezko hustzat hartu. 
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(922) Ah, (B)ia(nd)itzek e[re] b(r)u(n)-b(r)u(n) tti(k)ia.    
 (1;10;16) 
(923) Pitxitxi ttikia. (2;01;08) 
(924) Hori Ainize haundia. (2;02;21) 
(925) Ya bukatu ra [da] yoyu(r) ttikia. (2;04;00) 
(926) Ñañan goxoa itten (ar)i da. (2;07;06) 
(927) Eh, hori ra ku(r)ri-ku(r)ri hiya [hila]. (2;09;17) 
(928) Eh, ku(r)ri-ku(r)ri ta pitxitxi ttikia. (2;10;14) 
 
(929) Hola… (ib)i(l)tzen dia tximu (ha)undik? (2;04;00) 
(930) Ga(lt)xer(d)i be(r)dek. (2;04;00) 
(931) Begi ttikik. (2;06;22) 
(932) Ma(r)raxki polittak…. (2;07;06) 
(933) Lore polittak. (2;10;14) 
(934) Bai, ttikik… extikit itten txori ttiki(k) haundi(k) baka(r)rak   
 itten… ttikik… txori ttikik extikit itten. (2;11;25) 

 
Azaldu ditugun adibideetan mota guztietako izenekin eratutako 

sintagmak agertzen dira. Alde batetik, artikulua argi eta garbi ezabatutako 
izenekin eraikita dauden sintagmak ditugu, bai singularrean (904-921) eta bai 
pluralean (929-934), eta beste aldetik, artikulurik ez duten izenekin eratutako 
sintagmak (922-928). Azken hauek direla eta, ezin esan sintagma hauetan 
haurrak izenei artikulua ezabatu dien edo ez, berez ez baitute. 

 
Beste zenbait adibidetan, aldiz, kontrakoa gertatzen da. Amaierako -a 

itsatsia duten izenekin eraikitako sintagmetan zaila da esatea haurrak 
sintagmaren osagai horri artikulua kendu dion edo ez, ez baitago inolaz ere 
igertzerik. Hori dela kausa, ondoko adibideak ontzat jo behar izan ditugu, bai 
singularrean emanikoak (935-940), bai eta pluralean emanikoak ere, nahiz 
zenbaitetan pluralgilea ongi entzun ez (941-943): 

 
(935) Hau bixik(l)e(t)a haundia. (1;10;27) 
(936) Makiya [-lla] haundia. (2;01;22) 
(937) G(u)asola [gua[rda]sola] hautsia nerea. (2;02;21) 
(938) Hemen XXX kaxula haundia. (2;03;02) 
(939) (Bei)tu ni ze zapatiya politta. (2;10;28) 
(940) Atxo eroxi xun U(r)rutinen a(r)rautxa haundia. (2;10;28) 
 
(941) Hara, patata be(r)ri(k) ka(r)ri xtite [ttizte?]. (2;09;04) 
(942) A(r)rau(t)za ttikik, eh. (2;10;28) 
(943) Nik hanka haundi(k) ttu(t) ta. (2;10;28) 

 
Hirugarren azpisailera iraganez ondoko izen sintagma banandu hauek 

ediren ditzakegu Bianditzen corpusa miatuz: 
 
(944) Goxoa pa(s)tela. (1;09;18) 
(945) Gaixoa ninia. (2;01;08) 
(946) Hori tximua altxatua. (2;01;22) 
(947) Hori haundia Bia-…, eh, Ainize. (2;02;21) 
(948) Haundia tapa. (2;03;02) 
(949) Ttikia nahi ro yoyu(r) [yogu(r)], ttikia. (2;04;00) 
(950) I(t)susia osaba. (2;05;11) 
(951) Hara haun(d)ia xaku(r)ra. (2;10;14) 
(952) Luxea ro ta illea. (2;10;14) 
(953) …, amatxo, gorria ez al (d)a txoko[la]teikan? (2;11;25) 
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Adibide gehienak izenondoa aurreratua duten sintagmak dira (944-945, 
947-948, 950-951), besteren bat izenak artikulua daramala agertzen da 
(946)190, eta beste batzuk, sintagmaren bi osagaiak aditzaren aieka banatan 
dituztenak dira (949, 952-953). Hauezaz gain badira beste bi adibide koadroan 
sartu ez ditugunak, baina bereziak direlako hona ekartzea merezi dutenak. 
Haratx zein diren: 

 
(954) Go(r)ria kolorekoa? (2;03;02) 
(955) Holoko go(r)ria kolorekoa non do holokoa? (2;03;02) 

 
Hasteko, esan behar dugu berez ordena aldatua duten sintagmen 

aurrean aurkitzen garela. Baina ordena aldatua edukitzeaz gain, lehenbiziko 
osagaia -izenondoa- artikuluarekin agertzen da. Ekoizpen hauen abiapuntutako 
gorri kolorekoa esaldia hartzen badugu, esan daiteke edo bananduta egon 
daitekeela (nolabait irudikatuz gorria [ø koloreko]a), edo egitezko hutsa dela. 
Bigarren adibidean, 955an, berez nahiko korapilatsua den sintagmari haurrak 
beste izenlagun nolakotzaile bat eranstsi dio inolako etenik edo tartetxorik egin 
gabe, egin dezakegun azterketa zailagotuz. 

 
Absolutiboan aurkitutako adibideez landara, eta koadroan sartu ez 

baditugu ere, badira izen + izenondo motako sintagmak beste kasu marka 
batzuekin. Hemen ditugu idaroki ditugunak: 

 
(956) Ho(r)txe mantal polittakin. (2;06;22) 
(957) Bai, bizik(l)eta haundi ho(r)tan. (2;10;14) 
(958) Hau(k) ttia ñiñi ttikintzako ta hau neretxako. (2;10;28) 
(959) Ñiñi ttiki(n)tzako ria ta. (2;10;28) 
(960) Baso ttikin kafes(n)ea. (2;11;12) 
(961) Ezto leku haundi[ri]kan ta, beitu. (2;11;12) 

 
Hutsen sailera igaroz diogun gehienak izenari ustezko artikulua ez 

kentzearen ondorioz sortutakoak direla. Hona egitezko hutsen zerrenda guztia: 
 

(962) Heme(n) da ninia polita hau. (1;07;22) 
(963) Zaku(r)ra haun(d)ia. (1;10;16) 
(964) Lolo ha(r)tza ttikia. (2;00;25) 
(965) Ha(r)tza ttikik. (2;00;25) 
(966) Hori tximua altxatua. (2;01;22) 
(967) Mutu(r)ra xar horiek hola ibi(lt)zen do … tximuk.    
 (2;04;00) 
(968) Ahuntxa ttikik. (2;04;27) 
(969) Ipuiña bedia [berria]. (2;05;11/2) 
(970) Xubea [xugea] haundia. (2;05;11) 
(971) (Eg)uxkia, mandoa, ha(r)txa ttikia… gañen dula. (2;05;25) 
(972) Xa(gar)ra goxok. (2;07;06) 
(973) Begik itxikin ku(r)ri-ku(r)ria. (2;09;17) 
(974) Saga(r)ra ttikina, ta saga(r)ra haundina attak191.    
 (3;00;09) 

 

                                                 
190 Adibide hau, aurreraxeago, egitezko hutsen barnean ere sartu dugu. 
191 Esaldi honetan Bianditzek kontatzen du berak dituen puzle desberdinak nork oparitu 
zizkion. Esaldi horretan testuingurua kontuan harturik, gutxi gorabehera, honako hau esan nahi 
du: "sagar ttikiaren puzlea (amak erregalatu zidan), eta sagar handiarena, berriz, aitak". 
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Aipatu adibide guztietan (aurrexeago iruzkinduko dugun (973)a alde 
batera utziz) sintagmako izenak ustezko artikulu hori darama. Beti 'ustezko' 
artikuluaz ari gara, zeren absolutiboaren singularreko sintagmetan lehenbiziko 
osagaiari -a hori ez kentzeak pentsaraz diezaguke haurrak sintagmako 
elementu guztiei banatu diela artikulua. Eta apika ez genbilzke oker. Baina 
sintagma pluralean dagoenean (965, 967-968, 972), edo beste kasu markaren 
bat hartzen duenean (974), zer egiten du haurrak? Artikulua lehenbiziko 
osagaian utzi -zeren denetan gertakari bera baita- eta hondarkiaren gainerako 
zatia sintagmaren azkeneko muturrera eraman? Izenean gelditzen den -a hori 
artikulua dela esan al dezakegu? Gai al da haurra hondarkiaren banaketa 
linguistiko hori gauzatzeko? Edo sasiartikulutzat, hots, nolabaiteko euskarri 
fonikotzat hartu behar al dugu? 

 
Aparteko iruzkina (973) adibideari eskaini behar diogu, zeren be[g]ik 

itxikin egitura hori erabiltzen baita Goizuetako helduen hizkeran, gutxienez 
erabiltzen den egitura baita. Kasu honetan hondarki guztia sintagmaren 
amaieran paratu beharrean izenak artikulua ezezik pluralgilea ere bereganatu 
du, hondarkia zatitua geldituz. Teorikoki txartzat jo beharko bagenu ere, 
erregistro honetan posible da horrelakoak gertatzea, esan nahi baita, hutsen 
zerrendan sartu dugun arren ez dela haurrari bere gisa atera zaion egitezko 
hutsa, izatekotan helduen eredu okerrari jarraikiz sortutako hutsa dela baizik. 

 
Azkenik, ezegitezko hutsen artean ondokoa besterik ez dugu ediren mota 

honetako ekoizpenetan, eta aipatu dugun lehenbiziko multzoko adibideen 
artean sartuko genuke, itxuraz aditzondo batekin nahasita sortutako hutsa edo 
horrelakoren bat dateke eta: 

 
(975) H: Ibiltzen al da? (B.k baietz buruarekin) Lasterka ibiltzen al  
  da? 
  B: Ez, ttiki-ttiki, poliki poliki. (2;10;28) 

 
 
9.3.1.1.3.- Artikulua izenlagunekin osatutako     

  sintagmetan 
 
 a) -ko izenlagunarekin osatutako sintagmetan 
 
Artikuluaren erabilera behatzea interesatzen zaigunez, haurrak 

izenlagunarekin batera ematen duen edo ez ikusi beharko dugu (koadroaren 
lehen bi zutabeak: -ko + -(a)k izenekoa eta -ko + izen + -(a)k deitu duguna), eta 
beste aldetik zer-nolako sintagma motan ekoiztua dagoen (koadroaren beste bi 
zutabeetan agertzen dira ordena aldatua duen edo bananduta emana dagoen). 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: -ko izenlagunarekin osatutako sintagmak 
ADINA Orotara -KO + 

-a(k) 
-KO + 

iz. + -a(k)
Ordena 

ald. 
IS 

banand. 
Bestelako-

ak 
Egitezko 
hutsak 

Ezegitezko
hutsak 

1;06;25 4 4       
1;07;08         
1;07;22         
1;08;05 3 3       
1;08;19         
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1;09;04 1 1       
1;09;18         
1;10;01 1 1       
1;10;16         
1;11;00         
1;11;13         
1;11;27         
2;00;10 1 1      1 
2;00;25         
2;01;08 4 4       
2;01;22 1 1       
2;02;05         
2;02;21 2 1 1      
2;03;02 3    1 2 2  
2;03;16 10 6 2  2   2 
2;04;00         
2;04;14 1   1     
2;04;27 9 8  1     
2;05;11 9 6 3 1    2 
2;05;25 1 1      1 
2;06;08 2 2       
2;06;22         
2;07;06 2 2       
2;07;19 4 2  1  1   
2;08;04 9 8 1      
2;08;19 3 2 1      
2;09;04 2 2       
2;09;17 2 2       
2;10;01         
2;10;14 4 1 3      
2;10;28 11 8 3      
2;11;12 1 1       
2;11;25 7 3 4      
3;00;09 5 4 1    1 1 
Orotara 105 77 18 4 3 3   
%  74,46 14,89 4,25 3,19 3,19   

 
 
Mota honetako ekoizpenen ia hiru laurdenetan artikulua izenlagunari 

erantsia agertzen zaigu (cf. -ko + -(a)k zutabea); corpuseko hasiera-hasierako 
ekoizpenetan azaltzen da gainera. Ardatz elementua duten sintagmak, aldiz, 
dezente beranduago ekoizten ditu Bianditzek, 2;02;21 adina baino lehenagoko 
saioetan ez baita alerik aurkitzen. Hortaz, artikulua daramaten izenlagunak 
lehenago ematen ditu haurrak artikulurik gabeko izenlagunak baino. 

 
Artikuluarekin batera emandako -ko izenlagunen zerrenda luzeagoa bada 

ere, banaka batzuk aukeratu ditugu denen erakusgarri moduan: 
 

(976) Ho(r)koa, no ta [non da]? (1;06;25) 
(977) Non (d)a hemen(g)oa? (1;08;05), (1;09;04) 
(978) Ahok(o)a jan (d)ut. (1;10;01) 
(979) Gehio ka(r)riko holokoa. (2;00;10) 
(980) Holokoa. (2;01;08) 
(981) Hananikoa [He(r)nanikoa]. (2;01;08) 
(982) E(z)to holokoa. (2;02;21) 
(983) Non da hemengoa, atta? (2;03;16) 
(984) Hangoa ra. (2;03;16) 
(985) Hautxia r[ag]o hemen(g)oa. (2;04;27) 
(986) Hemengoa da. (2;04;27) 
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(987) Medikuk eman dit eta yasta, eran du(t) medikuk ema(n)takoa.   
 (2;04;27) 
(988) Nola kentzen da hori, horkoa? (2;05;11) 
(989) Nongoa ra? (2;05;11) 
(990) Hara atzokoa. (2;06;08) 
(991) Base(r)rikoa. (2;07;06) 
(992) Bitu xenbatekoa naix. (2;07;19) 
(993) Hau exta hemengoa. (2;08;04) 
(994) Nik holokok… (2;08;19) 
(995) Bextek e[re] iolak ['igualak'], holokok. (2;09;04) 
(996) (N)on du(t) bexte holokoa? (2;09;17) 
(997) Hon[en]bestekoa. (2;10;14) 
(998) Hau nongoa da, hemengoa? (2;10;28) 
(999) Hemen behekoa. (2;11;12) 
(1000) Bere itxekoa. (2;11;25) 

 
Izenlagunak eratzeko -ko atzizkia erabiltzen bada ere, adibideetan ikus 

daiteke arrunt eite desberdinetako elementuei itsasten zaiela: leku genitiboei 
(976-978, 981, 983-986,…), nolakotzaileei (979-980, 982, 992, 997,…), aditzei 
(erlatibozko perpausak sortuz; 987), aditzondoei (990), e.a. 

 
Izenlagunari ez, baizik eta izenari artikulua atxikitako adibideak 

miatzerakoan ondoko hauek aurkitu ditugu: 
 

(1001) Hemengo (ga)uxak. (2;02;21) 
(1002) Hemengo honena hautxi in dut, neno [leheno], hemengoa.   
 (2;03;16) 
(1003) Bekonenako [Bekodendako] Jonek jo itten (d)io. (2;03;16) 
(1004) Nongo Jon? (2;05;11/) 
(1005) Ho(r)ko puxka? (2;05;11/2) 
(1006) Bitu xenbeteko adadak [adarrak]. (2;08;04) 
(1007) Holoko kotxe XXX. (2;08;19) 
(1008) P(l)axako zozi[da]den [soziedaden]. (2;10;14/3) 
(1009) Horiek holoko amorri iolak ['igualak']. (2;10;28) 
(1010) Beitu, eh, (x)enbeteko aboa run, eh. (2;10;28) 
(1011) Holoko amo(r)ri-… hola, beitu. (2;10;28) 
(1012) Holoko exkallerak. (2;11;25) 
(1013) Exta(r)riko miña. (2;11;25) 
(1014) Exta(r)riko miña xendatxen dianen. (2;11;25/2) 
(1015) Ainhoak e[re] baro nik bexelako iola ['iguala']. (3;00;09) 

 
Hainbat esaldi amaitugabekoak dira baina (1007, 1011), gutxienez ikus 

daiteke izenlagunari ez diola haurrak artikulua erantsi. Koadroko beste multzora 
igaroz ordena aldatua duten sintagmen zutabea heldu zaigu. Hauexek dira 
opatu ditugun adibide guztiak: 

 
(1016) Jon Bekonenakoa [Bekodendakoa]. (2;04;14) 
(1017) Attu ra jababe hotokoa [ahitu da jarabe holakoa]. (2;04;27) 
(1018) Jon Bekodendakoa. (2;05;11) 
(1019) XXX Jon Bekonenako(k) holokoa do. (2;07;19) 

 
Adibide horietan denetan izenlaguna izenaren ondotik dihoa eta ez 

aitzinetik; horrelako egituretan artikulua, ohi bezala, sintagmaren bukaeran 
soilik paratzen da. Eta Bianditzek ekoizten dituen izen sintagma bananduak 
segidako hauek dira: 
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(1020) Be(s)tea holakoa non da? (2;03;02) 
(1021) Egoi(t)zek ezto ho(r)tzak holokok, eh. (2;03;16) 
(1022) Honek e[re] ezto ho(r)tzak holokok. (2;03;16) 

 
Interesgarria da (1020) adibidea, zeren bi izenlagunez osatutako 

sintagma dugu, eta bitxia bada ere ez dirudi halako desberdintasun 
semantikorik baden bi elementuen ordena aldatuta ere, hau da, esanahi 
bertsua dutela dirudi beste horrelakoa segidak eta horrelako bestea urrenkerak; 
kontuan izanik bi izenlagunak izenaren ezkerretara paratzen direla, gakoa dago 
zein baino zein lehenago paratu behar den zehaztea. Gure ustez, beste 
izenlaguna lotuago dago izenarekin horrelako izenlaguna baino, eta hortaz 
badirudi hurbilago egon behar duela. Baina Bianditzek emaniko esaldira itzuliz, 
diogun bi izenlagunek artikulua daramatenez, sintagma banandutzat jo dugula, 
eta gutxi gorabehera honela irudikatuko genukeela: [beste holako]a > bestea [ø 
holako]a. 

 
Artikuluaren erabilera dela eta, izenlagun honekin burututako egitezko 

hutsen artean segidako hauek ditugu: 
 

(1023) Go(r)ria kolorekoa? (2;03;02) 
(1024) Holoko go(r)ria kolorekoa non do holokoa? (2;03;02) 
(1025) Berri(z) karri xo ['duzu'] ta Koka Kola gau(r)kok eta bextea   
 karri xo? (3;00;09) 

 
Lehenbiziko biez hitz egin dugu arestian, aitzineko puntuan, izen + 

izenondo multzoaz osatutako sintagmak deskribatzen aritu garenean. Kasu 
honetan ordena aldatua duten sintagmak dira, ezen -ko izenlaguna sintagmaren 
bukaeran gelditzen baita barneko osagaiak lekuz aldatzen direlarik: [kolore 
gorri]ko eta izenondoa aurreratuz [gorri kolore]ko. Azkeneko adibidean, 1025an 
alegia, Bianditzek adizlagun bati pluralgilea erantsi dionez egitezko huts 
nabarmena burutu duela esan behar. 

 
Ezegitezko hutsen artean, ordea, ondoko hauek ediren ditugu: 
 

(1026) Holoko, a(s)ko. (2;00;10) 
(1027) Hola ez, holako patu, hola. (2;03;16) 
(1028) Holoko non da holokoa? (2;03;16) 
(1029) Nongo ra [da]? (2;05;11) 
(1030) B: Biandi(tz) besotako holako. 
  H: Ah! Bianditz besotan hola kusteko, amatxon besotan.   
  (2;05;11) 
(1031) Nonko [nongo]? (2;05;25) 
(1032) Eh, Koka Kola berria bestelako (e)karri. (3;00;09) 

 
Ekoizpen hauetan, batzuk oso ilunak badira ere (cf. 1030, 1032), 

artikulua falta dela pentsatu behar dugu. Edo agian beste hipotesi bat ere 
proposa daiteke, zenbait ekoizpenetan (cf. 1026-1027, 1030) Bianditzek -ko 
kasu markarekin egitezko hutsak egin dituela esanez, hots, nola galderari 
erantzuteko aditzondoei genitibo atzizkia erantsi diela. Baina honezaz hitz 
eginen dugu bere tenorean. 
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 b) Artikulua -en izenlagunarekin osatutako izen    
 sintagmetan 

 
Aurreko izenlagunarekin alderatuz, oraingoan, -en izenlagunarekin sartu 

dugun aldaketa bakarra posposizioei dagokien azpisaila da, izenlagunari 
artikulua askatzerakoan eraginik duenentz ikusi nahi baitugu. Koadroan 
agertzen dira zutabe desberdinak. 

 
 X. koadroa. Bianditz: -en izenlagunarekin osatutako sintagmak 
ADINA Orotara -EN + -

a(k) 
-EN + 

pospos. 
-EN + 
izen 

Ordena 
aldatua

IS 
banand.

Bestela-
koak 

Egit. 
hutsak 

Ezegit. 
hutsak 

1;06;25 10 10        
1;07;08          
1;07;22          
1;08;05 6 6        
1;08;19 7 6    1    
1;09;04 1 1        
1;09;18 2 2        
1;10;01 8 8        
1;10;16 12 12        
1;11;00 2 2        
1;11;13 3 3        
1;11;27 2 2        
2;00;10 4 3  1      
2;00;25 1 1        
2;01;08 6 4  2      
2;01;22          
2;02;05          
2;02;21 13 12    1   1 
2;03;02 5 1 1 3      
2;03;16 4 3  1      
2;04;00 11 3  7   1   
2;04;14 4 2  2      
2;04;27 3  3       
2;05;11 5 3  1  1    
2;05;25 8 7   1     
2;06;08          
2;06;22 21 15  6    1  
2;07;06 7 3 2 2      
2;07;19 16 4 1 11      
2;08;04 11 6  4  1    
2;08;19 10 8  2      
2;09;04 5 2  3      
2;09;17 8 1 5 2      
2;10;01 16 12  4      
2;10;14 6 3  2  1    
2;10;28 10 1 1 7  1    
2;11;12 3 3        
2;11;25 17 4 1 12      
3;00;09 11 9  2      
Orotara 261 163 11 79 1 6 1   
%  62,21 4,19 30,15 0,38 2,29 0,38   
 

 
Corpusaren hasieratik agertzen dira -en atzizkia duten sintagmak, baina 

Bianditzek bi urte bete arte beti artikuluarekin ekoizten ditu, eta adin honetatik 
aurrera hasten da izenekin batera sintagma konplexuagoak -ardazdunak- 
ematen. Egoitzen kasuan ez bezala, haur honek lehenagotik gauzatzen du -en 
+ izen + -(a)k egitura -en + posposizio egitura baino. Seguruenik egoera 



— 291 — 

desberdinek zerikusia izanen dute egitura baten edo bestearen agerpenean, 
baina esan daiteke Bianditzek posposiziodun egiturak, 2;03;02 saioko adibide 
bakar hori bazterrean utziz, ez dituela 2;07;06 arte erabiltzen, eta badirudi adin 
honetatik aurrera bihurtzen direla emankor. 

 
Ekoizpen guztietako %95a artikuluarekin (edota pluralgilearekin) 

posposizioekin eta izenekin eratutako sintagmak dira. Hurrena, kopuruaren 
arabera, bananduta emaniko sintagmak topatzen ditugu. Guztira ez dira asko, 
baina badirudi adin desberdinetan agertzen jarraitzen duela, adibide goiztiarra 
badugu (cf. 1;08;19koa), tartean ere badira (cf. 2;02;21 eta 2;05;11), eta 
corpusaren amaiera aldekoak ere bai (cf. 2;10;14 eta 2;10;28). Hutsen kopurua 
ez da izugarria, bi besterik ez baititugu aurkitu. 

 
Hona bada, azpisailik ugarieneko eta artikuluarekin edota pluralgilearekin 

emaniko zenbait adibide saio desberdinetan zehar: 
 

(1033) Bia(n)di(t)zena. (1;06;25) 
(1034) Hau Biarizena [Bianditzena]. (1;08;05) 
(1035) Non (d)a attana? (1;08;19) 
(1036) Bu-bu [brun-brun] attana. (1;09;04) 
(1037) Hau ra Xa Xena [Juan Joxena]. (1;09;18) 
(1038) Hau attatxona [attatxona]. (1;10;01) 
(1039) Hor (E)go(i)txena. (1;10;16) 
(1040) Ekaitzena. (1;11;00) 
(1041) Be(s)tea (B)ia(nd)itzena da. (1;11;13) 
(1042) Xurea hemen exta. (1;11;27) 
(1043) Nerea. (2;00;25) 
(1044) Nerea ra. (2;01;08) 
(1045) Xurea ta Bianditzena. (2;02;21) 
(1046) Zenera [zeñena] ra? (2;03;02) 
(1047) Non da honena? (2;03;16) 
(1048) Hau amana ta hau nerea. (2;04;14) 
(1049) Mañu(el) Marina. (2;04;27) 
(1050) Nexka polittana. (2;05;11) 
(1051) Gure(k) tia ['dira'] ta. (2;05;25) 
(1052) Gurea ra hori. (2;06;22) 
(1053) Atta Auxtiñena. (2;07;06) 
(1054) Nerea da hau. (2;08;04) 
(1055) Ninina. (2;08;19) 
(1056) Hori ninina ra. (2;09;04) 
(1057) Hau eztiki(t) zenena den. (2;10;01) 
(1058) Non da honena? (2;10;14) 
(1059) Unaiena(k) ttia ['dira']. (2;10;28) 
(1060) Bexte urarea [udarea] da attana. (2;11;12) 
(1061) Eh, horixe da a(r)re-a(r)rena, bai. (3;00;09) 

 
Agi denez, gailentzen direnak singularreko formak dira, baina badira 

pluralekoak ere (cf. 1051, 1059) nahiz eta kontsonante herskaria entzuten ez 
den. 

 
Halaber, posposizioekin eraikitako sintagmak hamaika besterik ez dira 

eta hemen agertzen diren bezala emanak gainera: 
 

(1062) Koxkan gañen. (2;03;02) 
(1063) Xurin gañera. (2;07;06) 
(1064) Txurin gañera nik. (2;07;06) 
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(1065) Sillan gañera. (2;07;19) 
(1066) Sa[ga]rran ondon? (2;09;17) 
(1067) Hau sa[ga]rran ondon al (d)a? (2;09;17) 
(1068) Hemen xe(r) do nere axpin? (2;09;17) 
(1069) Zene(k) bota ro nere azpira? (2;09;17) 
(1070) XXX itxe(n) manenen [barrenen]. (2;09;17) 
(1071) Ñiñin gañen. (1;10;28) 
(1072) Urarea [udarea] itxen barrenen. (2;11;25) 

 
Adibideren batean izenlagunaren atzizkia agertzen den edo ez 

zalantzazkoa bada192, artikuluaren erabilerari behatuz zuzen eta txukun 
ekoiztuak daudela esan behar. 

  
Beste azpisailera igaroz, diogun kopuruari erreparatuz bigarren agertzen 

zaigula -en + izen + hondarkia segida duten ekoizpenak, guztira 79 baitira. 
Denen artetik hauek bereizi ditugu diogunaren erakusgarri: 

 
(1073) Ekaitzen bizik(l)e(t)an. (2;00;10) 
(1074) Amonan baratzan. (2;01;08) 
(1075) Unain itxen. (2;03;02) 
(1076) Ainize to(r)ri la [da] amonan itxera. (2;03;16) 
(1077) Hau ra ñiñin ama. (2;04;00) 
(1078) Exta nere launa, Naiara. (2;04;14) 
(1079) Nere pañuloa.  (2;04;27) 
(1080) Amonan itxen. (2;05;11), (2;07;06) 
(1081) Bai, miño amonan itxen da. (2;06;22) 
(1082) XXX nere a(t)tatxo re in ['margotu']. (2;07;19) 
(1083) Hara, zure lekua kendu dixut. (2;07;19) 
(1084) Nere ama jon in da. (2;08;19) 
(1085) Bere itxen. (2;09;04) 
(1086) Ni(k) ba(i) b(a)itu(t) amonan itxen. (2;09;04) 
(1087) Gure makiyakin. (2;09;17) 
(1088) Hori zen kokoren hostoa. (2;10;01) 
(1089) Honen hostoa zein…? (2;10;14) 
(1090) Bere ama to(r)riko da ta. (2;10;28) 
(1091) Ainizen uben [ohen], XXX kua(r)toa Ainizen obea [ohea] ta   
 nere obea. (2;11;25) 
(1092) Nere xoriona(k) xian ta. (3;00;09) 

 
Horrelako egituretan ez diogu hainbeste sintagmako hondarkiari begiratu 

behar (ia mota guztietakoak aurki baititzakegu adibideetan ikus daitekeen 
moduan, artikulurik ez daramaten izenekin osatutako sintagmetatik kasu marka 
desberdinak daramatzaten sintagmetaraino), izenlagunaren erabilerari baizik, 
hau da, artikulurik daraman edo ez. 

 
Ordena aldatua duen sintagma bakarra ediren dugu, eta sintagmako bi 

osagaien tartean ere lokailua txertatuta duela ematen du haurrak. Hona zein 
den: 

 
(1093) Ainixe [e]re gurea hori. (2;05;25) 

 
Banandutako izen sintagmak, aldiz, sei hauek dira: 

                                                 
192 Hurrengo puntuan azalduko dugu pausatuago genitibo markaren agertzea edo ez agertzea 
dela eta. 
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(1094) Non (d)a papera amana? (1;08;19) 
(1095) Tapa honena patzeko. (2;02;21) 
(1096) Hau nerea itxea. (2;05;11) 
(1097) Hau nerea da ku(r)ri-ku(r)ria. (2;08;04) 
(1098) Hor (d)a bizik(l)eta nerea. (2;10;14) 
(1099) Ez, Olaia, … le[he]nguxua Unaiena. (2;10;28) 

 
Adibide gehienetan izenlaguna izenaren ondotik bota du haurrak 

jatorrizko sintagmatik ateratzerakoan, dagokion artikulua harturik (cf. 1094-
1095, 1098-1099), eta pentsa liteke 1096an 1097an bezalako egitura dugula 
azpian, hau da, sintagmako bi osagaiak aditzaren alde banatan emanak 
daudela, baina aipatu lehenbiziko adibidean aditza ezabatua dagoela kontuan 
izanda. 

 
Bestelakoak deitu dugun sailean honako adibide hau sartu dugu: 
 

(1100) Nere attanak. (2;04;00) 
 
Berez, bi -en izenlagunez osatutako sintagma dugu, eta -en + izen + 

hondarkia multzoaren barnean sar badezakegu ere, nahiago izan dugu aparte 
iruzkindu nolabaiteko konfigurazionalitate aztarna edo (adin honetako 
hizkuntzaren ezagutzan konfigurazionalitatearen eraikiduraz hitz egin 
badezakegu bederik) izan daitekeelako. 

 
Hutsen artean bata ezegitezkoa dugu (1101) eta bestea aurkitu dugun 

egitezko bakarra (1102), ezen badirudi haurrak aman sillatikan (erori eta) miña 
hartu nuen esan nahi duela, hau da, ardatz elementuaren ezkerretik dagoen 
izenlagunari erantsi diola delako sasiartikulua. 

 
(1101) Xure e(z)ta, eh! (2;02;21) 
(1102) Atxo, atxo siyatik amana siyatika(n) miña ha(r)tu xun.    
 (2;06;22) 

 
 
 c) Artikulua beste izenlagunean 
 
Beste izenlagunari dagozkion datuak ez baditugu koadro batean paratu 

ere, aurreko izenlagunen antzera jokatzen du, eta aurreko izenlagunetan burutu 
ditugun azpisail berak proposa daiteke honentzat ere, zeren artikuluarekin 
agertzen baitzaigu maizenik (guztira diren 111 adibideetarik, 71tan artikulua 
erantsia duela ekoiztua dago). Ondotik, kopuruaren aldetik beste + izenki 
(izenkien barnean izenak, izenondoak eta izenlagunak sartuz) egitura dugu, 
aurrekoen erdietara iristen dela (denetara 32 adibide). Eta azkenik, egitezko 
hutsak (orotara 3) eta ezegitezkoak (orotara 5) ditugu. 

 
Artikulua daramaten adibideen artean honelakoak daude: 
 

(1103) Bestea? (1;06;25) 
(1104) Non (d)a be(s)tea? (1;08;19), (1;09;04) 
(1105) Bestea non (d)a? (1;09;04) 
(1106) Be(s)ttea apo. (1;09;18) 
(1107) Be(s)tea kaka la [da] be(s)tea. (1;09;18) 
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(1108) Be(s)tea kiru ro [kendu do]. (1;10;16) 
(1109) Be(s)tea (B)ia(nd)itzena da. (1;11;13) 
(1110) Be(s)tea [e]re bai. (2;01;08) 
(1111) Ah, ha(r)tu be(s)tea. (2;02;21) 
(1112) (I)txoin, bestea (e)ka(r)ri b(eh)ar (d)ut. (2;05;25) 
(1113) Bextea, (i)kuxi b(eh)ar (d)ut. (2;07;06) 
(1114) Bextea extu(t) kontatuko. (2;09;04) 
(1115) Jan du(t) bextea. (2;10;01) 
(1116) Bestea in b(eh)ar (d)ut. (2;10;14) 
(1117) … eta bextea (e)karri xo ['duzu']? (3;00;09) 

 
Eta beste + izenki egituraren barnean sar ditzagunak ere badira, ondoren 

ikus daitekeen bezala (1118-1133), bai eta erakuslearekin (1134) edo 
zenbatzaileekin (1135-1136) eraikitako sintagmak ere. Honatx ale batzuk:  

 
(1118) Non (d)a be(s)te boxina? (1;10;16) 
(1119) (Har)a be(s)te t(r)a(k)torea. (2;02;05) 
(1120) Be(s)te piyota. (2;02;05) 
(1121) Hara be(s)te soka. (2;02;21) 
(1122) Be(s)te fifufoa [pitufoa] non da? (2;03;16) 
(1123) Non du(t) beste hanka? (2;04;00) 
(1124) Ni, ni beste ba(t) patuko ru(t), XXX axko patuko ru(t) ta xuk   
 hemen bexte a(r)bola. (2;06;22) 
(1125) Bexte urdiña. (2;07;06) 
(1126) Bexte peluka [e]re bai. (2;07;19) 
(1127) Nora jon da best(e) (gal)tze(r)dia? (2;08;04) 
(1128) (E)ta hemen e[re] bairu(t) bexte miña bat. (2;08;04) 
(1129) Bexte a(r)re-a(r)re. (2;09;04) 
(1130) (N)on du(t) bexte holokoa? (2;09;17) 
(1131) Beste a(r)marion. (2;10;01) 
(1132) Bexte ma(r)goa ha(r)tu b(eh)a(r)ko rut. (2;11;25) 
(1133) (E)ta bexte exkallerak in b(eh)a(r) ttut. (2;11;25) 
 
(1134) Hori, be(s)te hori, b(r)u(n)-b(r)u(n) be(s)tea. (1;09;04) 
(1135) (E)ta hemen beste bat. (2;05;25) 
(1136) Bexte bat XXX. (2;07;19) 

 
Egitezko hutsen sailean ondoko beste hauek idaroki ditugu; eta ohartu 

adibide guztiak bi urtez beheitiko adinarekin ekoiztuak daudela: 
 

(1137) Kin(d)u be(s)tea papera. (1;10;01) 
(1138) Non (d)a be(s)tea bu-bun? (1;10;16) 
(1139) Non (d)a be(s)tea tapa? (1;10;16) 
(1140) Hori be(s)tea tximeleta. (2;00;25) 
(1141) Be(s)tea haundia hemen (d)a. (2;00;25) 

 
Ezegitezko hutsen artean artikulurik gabeko hiru adibide hauek ditugu: 
 

(1142) Bexte patu ri(a)xo niri. (2;06;08) 
(1143) Hau baka(r)ra ez, beste hor dut. (2;10;28) 
(1144) Beste hor (d)ut. (2;10;28) 

 
Baina absolutibo singularreko adibideak ez ezik, bestelako hondarkia 

duten adibideak ere agertzen zaizkigu, bai pluraleko marka (1146-1149), bai 
ergatibo marka (1150-1151), edo beste kasu markaren bat dutenak (inesiboan 
1145an): 
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(1145) Be(s)ten. (2;00;10) 
(1146) Amonan itxen bextek. (2;07;19) 
(1147) Non ttia193 [dia] ba bestek? (2;07;19) 
(1148) Bextek e[re] iolak, holakok. (2;09;04) 
(1149) Atxo, atxo (e)to(r)ri xian bestek. (2;09;17) 
(1150) Bestek aboa itxia XXX hola. (2;10;14) 
(1151) Bextek exto a(r)ratoiakin, eh. (2;10;28) 

 
Azkenik, diogun izenlagun honek, beste izenlagunek bezala, ardatz 

elementua ere har dezakeela, eta elementu anitzeko sintagma osatu. Orduan, 
jakina den bezala, kasu marka azkeneko osagaiak eramaten du: 

 
(1152) Be(s)te al(d)en. (2;00;10), (2;04;27) 
(1153) XXX, oa(i)n beste ayekan. (2;08;04) 
(1154) Bai, bexte ayeka ta hautxi in do, nahi zun beste ayekan   
 ma(r)gotu. (2;11;12) 

 
 
9.3.1.2.- Erakusleak 
 
Erakusleetan bereizi ditugun lau multzoak segidan azaltzen ditugu x. 

koadroan. 
 

 X. koadroa. Bianditz: Erakusleak 
ADINA Erak. + Iz.+-a Erak. + Iz.+ø Iz.+-a + Erak. Iz.+ø +  Erak. Egit. huts. Ezegit. huts.
1;06;25 1 1 1    
1;07;08 1      
1;07;22 2  1    
1;08;05  1     
1;08;19       
1;09;04 1   1   
1;09;18 4 1     
1;10;01 1      
1;10;16 1      
1;11;00 2      
1;11;13 1, 1h.      
1;11;27 1      
2;00;10       
2;00;25 1      
2;01;08       
2;01;22 4 2 2    
2;02;05       
2;02;21 3      
2;03;02       
2;03;16 2 1 1    
2;04;00  1  1   
2;04;14       
2;04;27 4      
2;05;11 5 1 1    
2;05;25   1 1   
2;06;08 1      
2;06;22 1 1     
2;07;06       

                                                 
193 Hemen agertzen den ttia aldaera ez da haurrak asmatutakoa, helduek erabiltzen 
dutenetako bat baizik, gure ustez analogiaz sortutakoa. Pluraltasuna adierazteko beste hainbat 
adizkitan d- / tt- dugu (cf. dut/ttut, dit/ttit,…); badirudi, hemen ere aniztasun hori markatzeko edo 
forma analogiko batera jo dela: dia  / ttia emanez. 
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2;07;19    1   
2;08;04 1   1   
2;08;19       
2;09;04 1      
2;09;17 5 2     
2;10;01 1h.      
2;10;14 1  1    
2;10;28 1h.  2    
2;11;12 1   1   
2;11;25    4   
3;00;09 1 1  1   
Orotara 46, 3h. 12 10 11   
 . = harridurazkoa      

 
 
Denetan multzorik handiena, besteak halako lau, Erak. + izen+-a deitu 

dugun zutabean agertzen dena da. Hasiera-hasierako saiotik hasten da 
Bianditz horrelako egitura motak ekoizten, ez baita atzendu behar orduko aro 
gramatikalean murgildua zegoela haurra grabaketak egiten hasi ginenean. 
Horrelakoak dira zutabe horretan sartu ditugun adibideak: 

 
(1155) Hau golia [gorria]. (1;06;25) 
(1156) Hau kotxea da. (1;07;08) 
(1157) Holli [hori] pipia. (1;07;22) 
(1158) Hau (ha)utxia. (1;09;04) 
(1159) Hau ñiñia? (1;09;18) 
(1160) Hau xuria. (1;10;01) 
(1161) Hau xaku(r)ra. (1;10;16) 
(1162) Hori irikia. (1;11;00) 
(1163) Hori (ha)utxia. (1;11;13) 
(1164) Hau bixik(l)eta haundia. (1;11;27) 
(1165) Hori be(s)tea tximeleta. (2;00;25) 
(1166) Hori haundia. (2;01;22) 
(1167) Hau ka(r)tera. (2;02;21) 
(1168) Hau u(r)diña. (2;03;16) 
(1169) Hau komona. (2;04;27) 
(1170) Hau lorea, ta hau txoria, ta hau atta, ta hau ama, ta hau   

  Bian(d)itz,… (2;05;11) 
(1171) Hau(k) tikik. (2;06;08) 
(1172) Hau itxusia. (2;06;22) 
(1173) Ez, hau itxea. (2;08;04) 
(1174) Eh, b(e)itu, niri Ainizek eka(r)ri rit hori bixik(l)eta.    

 (2;09;04) 
(1175) Hau e(r)rota. (2;09;17) 
(1176) Hori be(l)tza. (2;10;14) 
(1177) (E)ta hau go(r)ria. (2;11;12) 
(1178) Hau katua. (3;00;09) 

 
Etsenplu hauetan denetan bereziki iruzkintzea merezi duena 1174.a da. 

Lehenbizi diogun bizikleta izenak amaierako -a berezkoa duela eta, hortaz, ez 
dakigula haurrak izen horri zinetako artikulua erantsi dion edo ez. Beste aldetik, 
badirudi testuinguru honetan erakusleak determinatzaile izan behar lukeela, 
baina hala izanez gero esaldian hartzen duen lekunea ez da euskalki honetan 
berez dagokiona, kontrakoa baita. 

 



— 297 — 

Aipatutakoez landara, zutabe honetan sartu ditugun harridurazko 
esaldiak hiru aldiz agertzen dira guztira, eta hiruretan honako esaldi hauxe bera 
ekoizten du haurrak: 

 
(1179) Hau miña! (1;11;13), (2;10;01) eta (2;10;28) 

 
Bigarren multzoan, Erak. + izen + ø deitu dugun zutabean, hamabi 

adibide hauek agertzen zaizkigu: 
 

(1179) Hau Rariz [Bianditz]. (1;06;25) 
(1180) Hau uau-uau. (1;08;05) 
(1181) Hau moxo(r)ro t(r)ipen. (1;09;18) 
   Ezegit. hutsa 
(1182) Hau kotxino. (2;01;22) 
(1183) Hori salto. (2;01;22) 
(1184) Hau pu-pu [brun-brun]. (2;03;16) 
(1185) E(z)to nahi ninik, hori yoyu(r) [yogu(r)], eh!. (2;04;00) 
(1186) Hau Bian(d)itz. (2;05;11) 
(1187) B(e)itu hori payaso. (2;06;22) 
(1188) Hori buruhaundi, ni haundia. (2;09;17) 
(1189) Hori koko ['fruta']. (2;09;17) 
(1190) Hau aRe-aRe. (3;00;09) 

 
Hemen sartu ditugu ø amaiera duten izen guztiak, hauen artean izen 

bereziak (1179, 1186), maileguzko hainbat hitz (1182-1183, 1185, 1189) eta 
haur hizkerako beste hainbat hitz (1180, 1184, 1190). Sail honen barnean sartu 
ditugu ustez hutsak izan daitezkeen ekoizpenak ere (1181 eta 1188). Eta 
azkenik, hitz mailegatuak diren arren, egitura berezia osatzen duten 1185 eta 
1187 adibideak aipatu nahi genituzke bereziki, 1174 adibidean agertzen den 
egituraren antzekoak baitira. Kontua da ez dakigula bi hitz hauetan, hots, yogur 
eta payaso izenetan, zergatik ez den artikulurik agertzen, edo berez hitz 
mailegatuak direlako eta artikulurik gabe ere ekoitzi dituelako haurrak, edo 
erakuslearen eraginagatik ezabatu dielako. Ez dakigu, ezta ere, erakusleak 
testuinguru horietan determinatzaile modura jokatzen baldin badu, haurrak 
zergatik paratu duen hain zuzen izenaren aintzinean eta ez izenaren ondotik, 
berez dagokion tokian. 

 
Koadroko hirugarren zutabean, -a amaierako bokalarekin agertzen diren 

izenak eta ondotik erakuslea duten segiden artean ondoko adibideak ediren 
ditugu: 

 
(1191) Patxela [pastela] hori. (1;06;25) 
(1192) Heme(n) da ninia polita hau. (1;07;22) 
(1193) XXX amo(r)ria hori. (2;01;22) 
(1194) Hola uke(r)ra hori. (2;01;22) 
(1195) Tapa hau. (2;03;16) 
(1196) Hau, amo(r)ria hau. (2;05;11) 
(1197) Ainixe re gurea hori. (2;05;25) 
(1198) Niri jantzi zapatiya [zapatilla] hau. (2;10;14) 
(1199) Miño, miño, eh, ni(k) baru(t) k(r)ema hori. (2;10;28) 
(1200) Hor lurren ebi(l)txeko k(r)ema hori. (2;10;28) 

 
Adibideren bat (1192, eta agian 1193 ez baitakigu hasierako elementua 

zein den) artikulua ez ezabatzearen ondorioz gertatutako hutsa da. Beste 
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adibide batzuetan (1191, 1194-1197) suposatu behar dugu -hori da errazena 
eta zuzenena- loturazko izan aditza dagoela ezabatua esaldian eta, 
horrexegatik, erakusleak osatzen duela sintagma bat berak bakar-bakarrak. 
Gainerako adibideetan (1198-1200) erakusleak determinatzaile garbiak dira, 
nahiz eta laguntzen dieten izenek -a berezkoa izan. Ohartu, dena dela, oso 
berantiarrak direla ekoizpen hauek (haurra hiru urtera arrimatuxe denekoak 
hain zuzen). 

 
Atzeneko zutabean hamaika adibide aurkitu ditugu izen+ø + erak. segida 

dutenak. Hona gehienak: 
 

(1201) Hori, be(s)te hori, b(r)u(n)-b(r)u(n) be(s)tea. (1;09;04) 
(1202) Mutu(r)ra xar horiek hola ibi(lt)zen (d)o, XXX, txi-xera   
 tximuk. (Kazuela ahoan hartuz). (2;04;00)  
(1203) Horik, kajoi horik baka(r)rik patuko rute. (2;05;25) 
(1204) Hoiek it(s)usik dia bi hoiek, eh. (2;07;19) 
(1205) Xe ai ra moxo(r)ro hori? (2;08;04) 
(1206) (E)ta asto hau re bai. (2;11;12) 
(1207) Atta(k) ttiki hau. (2;11;25) 
(1208) Oyo [ollo] hau, eh, eh, behia, eh, bexela, eh, eh, eh, oyo [ollo]   
 haundina ta bexela txitxoa. (2;11;25) 
(1209) Ez, hau, haundi hau nahi ru(t), haundi hau nik. (2;11;25) 
(1210) Hau xenena (o)te ra, exku hau? (3;00;09) 

 
Egia esan, 1204 ekoizpenean ez da erakuslearen aurretik izenkirik 

agertzen, zenbatzailea baizik, baina multzo honetan sartzea erabaki dugu 
determinatzaile garbi bezala jokatzen baitu erakusleak, nahiz eta 
zenbatzailearekin batera azaldu. Gainerako ekoizpen guztietan erakusleak 
izenkiarekin batera sintagma bakarra osatzen duten unitatetzat emanak daude. 

 
Sail honetako lehenbiziko adibidea, beste izenlagunarekin batera emana, 

1;09;04 adinekoa da. Ikusi dugu izenlagun honekin eratuko elementu bat baino 
gehiagoko sintagmetan egitezko hutsak burutzen dituela haur honek bi urte 
bete arte bederen (hizpide dugun adibide honetan, esaldiaren bigarren zatian 
agertzen den izenlagunaren tokia ere ez da guztiz zuzena). Esan nahi duguna 
da adin honetan nahiko zalantzazkoa dela izenlagun honen erabilera, baina 
hala ere 1201ko ekoizpenean ongi erabilia aurkitzen dugu. 

 
Eta hurrengo adibidea, tarte handi samarrarekin, zazpi hilabete 

beranduago agertzen zaigu. Badirudi, zutabeari gainbegiratu bat botaz, 
erakuslea 2;04;00 adinetik aurrera hasten dela determinatzaile modura 
agertzen, nahiz eta tantaka azaldu. Gainera konturatu ekoizpen honetan (1202) 
sintagmaren osagaietako batek ustezko artikulua daramala (cf. mutu(r)ra xar 
horik), nahiz eta gure ustez gertakari honetan erakusleak zerikusi handirik ez 
duen. 

 
Burututako deskribaketa honetan, zutabeka sailkatzeko irizpide honetan 

alegia, izenkien bukaerei eta erakuslearen lekuneari begiratu diegu batik bat. 
Baina sailkapen honek ez ditu datuak guk nahi genituzkeen bezain ongi 
agertzen, ezen aurreko sailean sartu ditugun hiru ekoizpenetan (1198-1200) 
erakusleak determinatzailetzat jokatzen baitu, sintagma bakarra osatuz, eta 
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alde horretatik zuzenago leudeke adibide horiek hemen sartuta194. Hala eta 
guztiz ere, garbi ikus daiteke erakuslea determinatzaile bezala erabiltzen modu 
sistematikoan nahiko berandu hasten dela. 

 
 
9.3.1.3.- -ik mugatzailea 
 
Ez dira ugari -ik mugatzailearekin opa daitezkeen adibideak miatu dugun 

corpusean, eta koadroan ezegitezko hutsak izan daitezkeenen ondoan paratu 
ditugu, mugatzaile honekin gertatzen dena argiago ikus dadin. 

 
 X. Koadroa. Bianditz: -ik mugatzailea 
ADINA -ik         Ezegit. 

mug.     hutsak 
Izen IS 

konpl. 
Bestela-

koak 
 

Subj. 
ekin 

Objek. 
1;06;25       
1;07;08       
1;07;22       
1;08;05       
1;08;19       
1;09;04       
1;09;18 2      
1;10;01       
1;10;16       
1;11;00 1      
1;11;13       
1;11;27       
2;00;10       
2;00;25       
2;01;08       
2;01;22 2      
2;02;05       
2;02;21 5      
2;03;02 2      
2;03;16       
2;04;00 3                 4 3    3 
2;04;14       
2;04;27 1      
2;05;11 1      
2;05;25 4      
2;06;08 1      
2;06;22 1      
2;07;06       
2;07;19 3      
2;08;04       
2;08;19 1 1    1 
2;09;04 1      
2;09;17       
2;10;01       
2;10;14 1 1   1  
2;10;28 2      
2;11;12 4                 4 3 1  1 3 
2;11;25 4 3 1  1 3 
3;00;09       
Orotara 13 11 2    

 
 

                                                 
194 Ikus absolutibo kasuan erakusleari eskaini dizkiogun koadroa eta azalpenak, non erakuslea 
bakarrik dagoen edo izenkiren batekin sintagma bakarra osatzen duen argiago azaltzen baita. 
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Bianditzen corpusean Egoitzenean baino lehenagotik agertzen da 
partitiboa eta adibide gehixeago daude, hamabi guztira. Han ez bezala, hemen 
izenkiak baizik ez ditugu, eta ez da behin ere agertzen behar partikula atzizki 
honekin. Hauek dira aurkitu ditugun adibideak: 

 
(1211) Honek exto ñiñikan, eh. (2;04;00) 
(1212) Honek e(z)to ñiñikan. (2;04;00) 
(1213) Bai, biño e(z)tu[gu] goxokikan erosiko. (2;08;19) 
(1214) Exta babe(r)na(i)kan. (2;10;14) 
(1215) Ezto leku haundikan ta, beitu. (2;11;12) 
(1216) Eztu[gu] onttokan ha(r)rapatu. (2;11;12) 
(1217) Ezta atere onttokan. (2;11;12) 
(1218) Bai, nik eztu(t) ha(r)rapatu zuretxako onttokan. (2;11;12) 
(1219) Txuria ta go-… gorria eta, amatxo, gorria ez al (d)a    
  txoko[la]teikan? (2;11;25) 
(1220) Exto e(r)rurerakan [erruedaikan]. (2;11;25) 
(1221) Exto e(r)rurekan [erruedaikan]. (2;11;25) 
(1222) Exta joten, exto e(r)rurerakan. (2;11;25) 

 
Lehenbiziko adibideak 2;04;00 adinarekin agertzen dira, eta lau hilabete 

t' erdiko hutsune baten ondoren hasten da Bianditz berriz -ik mugatzailedun 
adibideak ekoizten, gure corpuseko datuen arabera. Badirudi 2;10;14 adinetik 
aurrera era sistematikoagoan aurki daitezkeela grabaketaz grabaketa. 

 
(1211) adibidea dela-eta haurrak yogur pote bati seinalatuz botatzen du 

esaldia marrazkirik -ninirik- ez duela adierazi nahian. Eta (1220-1222) esaldiak 
haurra txirrindula estatiko baten gainean dagoela ekoiztuak direla esan behar 
dugu, zertaz ari den hobeki uler dezagun. Ohartarazi nahi dugu (1215) 
adibidean izen + izenondo multzoarekin osatutako sintagma osoari itsasten 
diola mugatzailea haurrak. 

 
Eta espreski eta bereziki azpimarratu nahi dugu (1219)an heldu zaigun 

izen sintagma banandua. Esaldia, egia esan, ez da batere arrunta, ez eta 
helduen ereduan ere. Baina adibide honek argi adierazten digu haurrak 
sintagma banantzearen arauak badakizkiela eta erabiltzen dituela bere gisa, 
nahiz eta helduen eredutik zerbait -edo dezente- urrundu. Beste kontu bat da, 
eta hau erabakitzea ez da arazo mengel eta makala, bananduta emanikako 
izenondoak -a mugatzailea edo -ik mugatzailea behar duen esatea, gerok ere 
argi ikusten ez dugun arazo korapilotsua baita adibide horretan agertzen dena. 
Dena dela, badirudi -ik mugatzailea hartu beharko lukeela jatorrizko lekunetik 
ateratzen den osagaiak, kasu markekin halaxe gertatzen baita gehienetan. 

 
Aipatutako mugatzailea agirian dagoen adibideen zerrenda alde batera 

utziz, ezegitezko hutsena azalduko dugu. Ondoko hauek bezalakoak ediren 
ditzakegu: 

 
(1223) E(z)ta (he)me(n) patata. (1;09;18) 
(1224) Ez, Xole(n)t(z)ako e(z)ta uia ['ogia']. (1;11;00) 
(1225) E(z)to besoa ta. (2;01;22) 
(1226) Ura e(z)to. (2;02;21) 
(1227) Honek e(z)to xolok [xulok]. (2;02;21) 
(1228) Ka(r)teran e(z)ta dirua. (2;03;02) 
(1229) Hemen ezta kokiña [sorgina]. (2;04;00) 
(1230) Hemen ezta ta(r)ta. (2;04;00) 
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(1231) Oain ezta ta oporoa [oporra(k)]. (2;04;27) 
(1232) Exto xua. (2;05;11) 
(1233) Erori hola, ta exto miña ha(r)tu. (2;05;25) 
(1234) Exta atetxen ta payasoa. (2;05;25) 
(1235) Hori a(r)ropa gabe XXX. (2;06;08) 
(1236) Eztu(t) mukik. (2;06;22) 
(1237) Ex a(l) txo tximeni(a) itten [ed]o? (2;07;19) 
(1238) Exta txalupa. (2;07;19) 
(1239) Ez a(l) ra payasoa? (2;09;04) 
(1240) Ezto goloboa itten. (2;10;28) 
(1241) Lorea exto hemen. (2;11;12) 
(1242) Xuk etxo afal(d)u b(eh)a(r) k(r)oketa. (2;11;12) 

 
Zaila da, ekoizpenak ikusirik, -ik mugatzailea zein adibidetan erabili 

behar den eta zeinetan ez erabakitzea, baina beste zenbaitetan, ordea, argi eta 
garbi ikus daiteke mugatzailea falta dela, bai posposizioren batek salatzen 
duelako (1235), bai haurrak pluraleko formak erabiltzen dituelako (1227, 1236), 
edo bai testuinguruak garbikiro agertzen duelako (1239, 1242). 

 
 
9.3.2.- Zenbatzaileak 
 
9.3.2.1.- Zenbatzaile zehaztuak 
 
Koadroan lehenik bat zenbatzaileari dagozkion datuak agertzen diran 

ondoan bere hutsak dituela, eta gero bi  zenbatzaileari (edo gainerako guztiei) 
dagozkion datuak, aldamenean haurrak egiten dituen hutsak azaltzen direla. 

 
 
 

 X. koadroa. Bianditz: Zenbatzaile zehaztuak 
ADINA  

 
 

Bak. 

ENBATZ. 
 
 

Iz. + bat 

Egit. 
hutsak 

 
 
 

Bak. 

 
gabea 
 
Bi + iz. 

ZENBATZ
 
 

Bak. 

 
gatua 
2 

Bi + iz. 

 
 
 

Ord. ald. 

 
 
 
1 

ezko 
sak 

 
2 

1;06;25           
1;07;08           
1;07;22           
1;08;05           
1;08;19    1     1  
1;09;04    1       
1;09;18  1?  2       
1;10;01 1?          
1;10;16           
1;11;00           
1;11;13           
1;11;27           
2;00;10           
2;00;25           
2;01;08           
2;01;22    1 1   1   
2;02;05           
2;02;21    3       
2;03;02           
2;03;16      1 1   1 
2;04;00 1 1    3     
2;04;14           
2;04;27        1  1 
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2;05;11           
2;05;25 2     2     
2;06;08     1      
2;06;22    1  2     
2;07;06  1     1    
2;07;19           
2;08;04  1 1     1   
2;08;19  1 1   3     
2;09;04           
2;09;17  2  2 2   1   
2;10;01  1  2    1   
2;10;14 1          
2;10;28  2  2 1 1    1 
2;11;12 1 1         
2;11;25  4 1   1     
3;00;09 2 2  1       
Orotara 8 17  16 5 13 2 5   
%           

 
 
Bat zenbatzaileari eskainitako multzoan ikus daitekeenez, zalantzazkoak 

diren bi adibide goiztiarrak alde batera utziz, 2;04;00 adinera arte ez da 
gehiagorik agertzen, eta badirudi saio honetatik aitzina erabiltzen duela modu 
emankorrean. 

 
Bi zenbatzaileari eskainitako taula ikusiz gero, antzekoa gertatzen dela 

ohar gaitezke. Bakarrik emandako hasierako ekoizpenetatik hasi eta 
beranduxeago arte, Bianditzek 2;01;22 adina duen arte, hutsune handi samarra 
suertatzen da; baina saio horretatik aurrera ia sistematikoki agertzen da 
grabaketa guztietan, modu batera edo bestera. 

 
Bat zenbatzailearen multzoari atxikiz, bakarrik sintagma osatzen duela 

emaniko ekoizpenen artean, (1243) hasierako zalantzazko adibideaz gain, 
beste ondoko hauek botatzen ditu haurrak, ikus daitekeen moduan ia denak 
absolutiboan (1244-1250) eta bat, koadrotik landara utzi duguna, ergatiboan 
(1251): 

 
(1243) Hau ba [bat/bai?] ttikia. (1;10;01) 
(1244) Hemen bat. (2;04;00) 
(1245) Hara, bat hautxia. (2;05;25) 
(1246) Bat hautxia. (2;05;25) 
(1247) Bat ate[ra] b(eh)ar a(l) zo? (2;10;14) 
(1248) Ba(t) baka(r)ra. (2;11;12) 
(1249) Nik bat. (3;00;09) 
(1250) Hemen fa(l)ta da bat. (3;00;09) 
(1251) Batek ura eramatten do. (2;04;00) 

 
Izenki batekin sintagma osatuz adibide gehixeago ediren ditugu, 

hamazazpi guztira. Hauetarik batzuk hemen dakartzagu etsenplutako, eta 
corpuseko lehenbiziko ekoizpenean agertzen den izena zer den ez badakigu 
ere, garbi entzun daiteke haurrak -a bokalik gabe ematen duela (1252-1261): 

 
(1252) Hau katt (?) bat. (1;09;18) 
(1253) Yogu(r) ttiki bat. (2;04;00) 
(1254) Enkargu bat ittera se[g]i. (2;07;06) 
(1255) Hoik dia gerezi bi, ta hau gerezi bat. (2;09;17) 
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(1256) Haundi bat eztu(t) nahi. (2;09;17) 
(1257) Nere(t)zako opari bat. (2;10;01) 
(1258) Ez, poli(t)-poli(t) bat. (2;10;28) 
(1259) Badakit itxea itten, itxe ttiki bat. (2;11;12) 
(1260) Oain itxe bat in b(eh)a(r) dut. (2;11;25) 
(1261) Pastela goxo bat. (3;00;09) 
(1262) Attak holokoa eun baten ka(r)ri zian. (2;10;28) 
(1263) Karakola kusi zuan195  eun baten. (2;10;28) 

 
Koadroan agertzen direnez gainera 2;10;28 saioan bost aldiz agertzen 

zaigu bat zenbatzailea absolutiboa ez den beste kasu batean (e[g]un bate[a]n 
sintagman), guk bi lekukotasun besterik ematen ez baditugu ere (1262-1263). 

  
Multzo honetako egitezko hutsen artean sasiartikulu hori daramatenak 

aurkitzen ditugu berriro ere, zeren nahiz eta sintagma zenbatzailearekin eraiki, 
ardatz elementuak itxuraz artikulua den horrekin jarraitzen baitu. Haratx zein 
diren: 

 
(1264) Ta hemen e[re] bairu(t) bexte miña bat. (2;08;04) 
(1265) Eta hau [e]re panpiña bat. (2;08;19) 
(1266) Ni(k) badakit itxe politta bat itten. (2;11;25) 

 
Bi zenbatzaileari dagokion multzora igaroz, mugagabeen artean, esan 

beharra da baditugula bakarrik (1267-1277) nahiz izenekin (corpuseko bost 
adibideak: 67-44) sintagma osatuz agertzen zaizikigun ekoizpenak: 

 
(1267) Bi a potx [boxt]. (1;08;19) 
(1268) (Har)a bi. (2;09;04) 
(1269) Bi taka bo(s)t. (2;09;18) 
(1270) Heme(n) bi. (2;01;22) 
(1271) Bi, bi ro [do]. (2;02;21) 
(1272) Xuretxako hemen da, bi. (2;06;22) 
(1273) B(e)itu bi. (2;09;17) 
(1274) Bi ttia196. (2;09;17) 
(1275) …, eh, bi ka(rri)ko ttit. (2;10;01) 
(1276) Bi ttu[gu]. (2;10;28) 
(1277) Amatxo, bi. (3;00;09) 
 
(1278) Ninia(k) bi u(r)te ninia(k). (2;01;22) 
(1279) (Bi)tu, bi muñeka. (2;06;08) 
(1280) Bi haran. (2;09;17/2) 
(1281) Bi xube [xuge]. (2;10;28) 

 
Sintagma mugatuen artean, hau da, pluraleko formak agertzen diren 

sintagmen artean ondoko hauek ditugu: 
 

                                                 
195 Zuan = nu[e]n. Adizki forma hau haurrak asmatutako bat da. Forma honen ezaugarri batzuk 
iraganaldikoak dira: z- eta -n (zuan; eta ohartu gainera z- ez dela 1. pertsonari dagokion 
morfema); baina beste batzuk, ordea, orainaldikoak dira: -a- lehenbiziko pertsonako morfema 
da dut formari beste atzizkiren bat itsasten zaionean (cf. duan(en), duala(ko),…). Orduan, 
haurrak orainaldiko markak eta iraganekoak batera darabiltza. Esan dugunaz gainera, bereziki 
azpimarratu nahi dugu haurra ez dela zuzenean dut + -n 1. pertsonako forman oinarritzen, 
baizik eta du[d]a- + -n forma hartzen duela abiapuntutako iraganeko adizkira iristeko. 
196 Forma hau analogiaz sortua seguruenik: dia / ttia, zeren sing. dut pl. ttut, sing. dit pl. ttit, 
e.a. Helduek dia eta ttia bi aldaerak erabiltzen dituzte. 
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(1282) Biek lolo. (2;03;16) 
(1283) Ta Bianditxek e[re] bai, biek. (2;05;25) 
(1284) (Bei)tu nola punpa in du[gu]n mantak eta biek eta, (i)txoin, eh.  
  (2;05;25) 
(1285) …, biek ingo ru[gu] p(l)ixti-p(l)axta. (2;05;25) 
(1286) Hau amana biek eta hau attana biek. (Mahaiaren bi zati eta gero 
   beste bi zati seinalatuz). (2;06;22) 
(1287) Hara, biek ebi(li)ko ga[ra]. (2;08;19) 
(1288) (Bei)tu holak biek, holak197. (2;10;28) 
(1289) A(t)zo bie(k) dutxatu giñu-XX. (2;11;25) 
 
(1290) Biek xaku(r)ra ku(n)ka. (2;03;16) 
(1291) Hoiek it(s)usik dia bi hoiek, eh. (2;07;06) 

 
Adibide gehienetan zenbatzaileak bakarrak, inolako izenkirik gabe, 

osatzen du sintagma, baina bestelakorik ere ediren dezakegu (1291). 
 
Azpimarratu nahi dugu (1284) adibidean zenbatzailea erabiltzen duela 

haurrak lehenengo pertsonako izenordaina erabili beharrean. Eta azkenik, 
(1290) ekoizpena koadroan Bi + iz. sailean sartu dugu, nahiz eta berez ez 
lukeen hor egon behar, izenak ez baizik eta zenbatzaileak baitarama 
pluralgilea. Dena dela, atzera itzuliko gara azken ekoizpen honetara egitezko 
hutsez ihardukitzerakoan. 

 
Bestalde, guztiz bereziak direnez (1290-1291) adibideak aparte 

iruzkinduko ditugu. Lehenbizikoa trapuzko txakur batek eta haurrak elkar jo 
ondoren emana dago xakurrak eta biek kunka egin dugu edo esan nahiko bailu 
bezala. Adibide honetan pluralgilea zenbatzaileak bakarrik darama, eta ez 
ondotik laguntzen dion izenak. Oraingoz bego horrela, sarrixeago atzera itzuliko 
gara eta. Bigarren adibideak, (1291)ak, ardatz elementurik ez daraman arren, 
pluralean dagoen erakusleak garbi azaltzen du sintagmaren zenbatasuna. 

 
Euskalki honetan ez da inoiz bi zenbatzailea izenaren ondotik paratzen, 

baina hala ere haurrak ematen ditu segida honetako sintagmak; nahiz eta berez 
txartzat jo behar genituzkeen, ez baitiote helduen ereduari jarraitzen, ezin 
ditugu ez egitezko hutsen barnean ez ezegitezko hutsen barnean sartu ere. 
Ordena aldatua duten zenbatzailedun sintagmak, hortaz, ondoko hauek ditugu: 

 
(1292) (He)men tximeleta bi. (2;01;22) 
(1293) Txoko[la]tek bi. (2;04;27) 
(1294) Txitxo bi. (2;08;04) 
(1295) Hoik dia gerezi bi, ta hau gerezi bat. (2;09;17) 
(1296) Bi txoko-…[-late] bi, (txo)ko[la]te bi. (2;10;01) 
(1297) Hola esku biekin lotu b(eh)ar (d)a. (2;10;14) 

 
Bigarren adibidean, 1293an, ordena aldatua edukitzeaz gain, pluralgilea 

dela eta, huts egite bat ere badago, baina horretaz geroxeago hitz eginen dugu. 
Azkeneko adibidea ez dugu koadroan sartu absolutiboan ez zegoelako, baina 
zalantzarik ez dago talde honetan sartu behar dugula absolutibo ez bestelako 
hondarki mota duen arren. 

 
                                                 
197 Adibide honetan Bianditzek hola aditzondoari paratu dio pluralgilea, atzizki honen erabilera 
dela-eta egitezko hutsa eginez. Baina zenbatzailea zuzen dago. 
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Aipatu ditugun zenbatzaileez gain, besteren bat edo beste ere erabiltzen 
du Bianditzek ondoko adibideak erakusten duen modura, baina gainerako 
guztietan zenbakiak enumerazioetan agertzen dira: 

 
(1298) H: Zenba(t) matte zo ['duzu'] ama? 
  B: Bo(s)tt. (1;09;18) 

 
Egitezko hutsen artean forma mugagabeei dagokienez, adibide bakar bat 

baizik ez dugu, eta honetan a sasiartikulua agertzen zaigu berriro ere, baina 
oraingoan bi zenbatzaileen artean (1298). 

 
(1299) Bi a potx [boxt]. (1;08;19) 
(1300) H: Ze kartzen dizo amonari? 
  B: Txolo[la]tek bi. (2;04;27) 
(1301) Biek xaku(r)ra ku(n)ka.  (2;07;06) 
(1302) (Bei)tu holak biek, holak198. (2;10;28) 

 
(1301)ean paratu dugun adibidean Bianditzek pluralgilea erantsi dio 

behar ez duen aditzondo bati, zergatik jazo den batere garbi ez dagoela. Beste 
adibidea (1300) ilun xamarra da zenbatzailearen eta haur hizkerako aditzaren 
tartean izen bat txertatua dagoelako, zeren itxuraz biek kunka (egin dugu), 
txakurrak eta nik edo antzeko zerbait esan nahi baitu haurrak. Edo agian bi 
txakurrak (trapuzkoak eta nik) kunka (egin dugu) esan nahi ote zuen, berak 
txakurraren papera hartuz? Egia esan, ekoizpen hau egitezko hutsen barnean 
sartu dugun arren, berez koadroko sailetatik landara egon behar luke. 

 
Interesgarria iruditzen zaigu bereziki txoko[la]tek bi (1399) ekoizpena, 

zeren ordena zuzen emana dagoela jota ere, pluralgilea izenak darama. 
Helduen ereduan horrek esan nahi du, sintagma mugatua denez, nolabait 
ezagunak edo definituak direla edo izan behar dutela aipatzen diren 
txokolateak, baina ez da hori hemen haurrak eman nahi dion zentzua, beste bat 
baizik: bi txokolate edo txokolate asko, baina beti ere mugagabea esperoko 
genuke. Horrek adierazten digu haurrak ez duela oraindik pluraltasuna 
agertzeko forma desberdinak ongi erabiltzen zenbatzaile zehaztuekin 
sintagmak osatzen direnean. 

 
 
 
 
9.3.2.2.- Zenbatzaile zehaztugabeak 
 
Sail honetan, bakar-bakarrik sintagma eratzen duten zenbatzaileak, 

ardatz elementuarekin eratzen dutenak eta bananduta emandako sintagmak 
dira batez ere interesatzen zaizkigunak. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Zenbatzaile zehaztugabeak 
ADINA Orotara Bak. Iz. + Zenb. Forma 

ihart. 
IS 

banand. 
Egit. 

hutsak 
Ezegit. 
hutsak 

                                                 
198 Ikus tankera honetako adibideak Egoitzengan (332-333) ekoizpenetan, non gerokok 
adizlaguna agertzen baita pluralgilearekin. 
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1;06;25        
1;07;08        
1;07;22        
1;08;05 4   4    
1;08;19 4  4   2  
1;09;04 3 2 1   1  
1;09;18        
1;10;01        
1;10;16        
1;11;00        
1;11;13 1 1      
1;11;27 2  2     
2;00;10 2 2      
2;00;25        
2;01;08        
2;01;22        
2;02;05        
2;02;21        
2;03;02 2 2      
2;03;16 3 2 1     
2;04;00 2 2      
2;04;14        
2;04;27 2 2      
2;05;11        
2;05;25 2  2   1  
2;06;08 4 4      
2;06;22 6 2 4    2 
2;07;06 1 1      
2;07;19 1  1     
2;08;04 3 3      
2;08;19 1  1   1?  
2;09;04 1 1      
2;09;17 1 1      
2;10;01 1 1      
2;10;14 2 2      
2;10;28 2 2      
2;11;12        
2;11;25 7 2 3 1  1  
3;00;09 2 2    1  
Orotara 59 34 18 5  7 2 
%  57,62 30,5 8,47    

 
Zenbatzaile zehaztugabeak bakarrik daudela osatzen duten sintagmak 

dira ugarienak, ekoizpen guztien ia %60ra iristen baitira, eta kopuru honen 
erdira jaisten da izenkiren batekin osatutakoak, baina azken hauek lehenagotik 
agertzen dira besteen aldean, nahiz eta hurrengo ekoizpenetaraino hutsarte eta 
jauzi handi samarrak agertu. 

 
Lehenbiziko zutabean sar daitezkeen ekoizpenen artean honelakoak 

aurkitu ditugu: 
 

(1303) A(s)ko. (1;09;04), (1;11;13), (2;00;10), (2;03;16),   
 (2;04;27), (2;09;17), (2;10;14), (2;10;28),    (3;00;09). 
(1304) Hola asko. (2;03;02) 
(1305) Ni(k?) pixko bat. (2;03;02) 
(1306) Asko ezto in. (2;03;16) 
(1307) (I)txoin pixko bat, eh. (2;04;00) 
(1308) Pixkot, pixkot utxi. (2;06;08) 
(1309) Pixkot utxiko dixut gero nik. (2;06;08) 
(1310) XXX ha(r)tu ro a(s)ko. (2;06;22) 
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(1311) Hola asko. (2;07;06) 
(1312) Autsi [eutsi] pixkot honeri. (2;08;04) 
(1313) Eutsi pixkot. (2;09;04) 
(1314) Zenek asko bukatu? (2;10;01) 
(1315) Asko rut. (2;10;14) 
(1316) A(s)ko eztute, gutxi. (2;10;28) 
(1317) Gutxi itten do. (2;11;25) 

 
Koadroan ikus daitekeen moduan, 2;05;25 arte tantaka agertzen dira 

izen + zenbatzaile motako ekoizpenak, eta gero ere, esaterako 2;07;19ko 
saiotik 2;11;25ekora, zularte handixkoak dira. Dena den, corpusean honelako 
adibideak edireten ditugu. 

 
(1318) Han da be-be ['ardi'] a(s)ko. (1;08;19) 
(1319) Opari a(s)ko. (1;11;27) 
(1320) Pixa gutxi in (d)ut. (2;03;16) 
(1321) Eh, opari asko. (2;05;25) 
(1322) In du lolo asko. (2;06;22) 
(1323) Gero patuko ru[gu] e-to(r)txen (d)enen Orentxero a(s)ko.   

  (2;06;22) 
(1324) Txupete axko rut, eh. (2;07;19) 
(1325) Bat, bi, hiru, lau, box(t), urare [udare] asko. (2;11;25) 

 
Ez dago jakiterik ekoizpen guztietan izenei artikulua ezabatu zaien edo 

ez, izen batzuek berez artikulurik ez daramatelako (cf. 1318, 1322-1323), baina 
beste batzuk gardenak dira. 

 
Eskerrak emateko zenbatzailedun formula ihartua bi aldiz aurki daiteke, 

biak urte bete baino geniagoko diferentziarekin emanak: 
 

(1326) (Eskerri)k a(s)ko. (1;08;05) 
(1327) Eske(r)rik asko. (2;11;25) 

 
 

Baina ondoko beste hauetan esan daiteke egitezko hutsak egin dituela 
haurrak, zenbatzaileak aurrean daraman izenari ez baitzaio ustezko artikulua 
(1328-1332) edo pluralgilea (1333-1334) ezabatu: 

 
(1328) Hara ura a(s)ko. (1;08;19) 
(1329) Ura a(s)ko. (1;08;19) 
(1330) Non da, eh, papera asko? (2;05;25) 
(1331) Gauxa axko hemen. (2;08;19) 
(1332) Eh, XXX, attak (e)matten XXX (dit?) papera axko. (3;00;09) 
(1333) (He)men pitufok a(s)ko. (1;09;04) 
(1334) Goxokik axko, gusanitos eta. (2;11;25) 

 
Diogun, batez ere pluralgilea daramaten adibideez ari gara (1333-1334) , 

izen sintagma bananduak izan daitezkeela, baina alde batetik bi ekoizpenen 
artean dagoen diferentziak denboraren aldetik, eta beste aldetik Bianditzek izen 
sintagma bananduetan erabil daitezkeen bestelako ordenarik ez erabiltzeak 
eramaten gaituzte egitezko hutsak direla pentsatzera, eta ez banandurik 
emaniko izen sintagmak. 
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Ezegitezko hutsen artean oso bi ekoizpen interesgarri ditugu. Honako 
hauexek dira: 

 
(1335) Musik(a) pixko bat, eh. (2;06;22) 
(1336) Musi(ka) pixko bat, eh. (2;06;22) 

 
Dirudienez Bianditzek barneratu du zenbatzaile zehaztugabeen araua, 

hots, zenbatzaile zehaztugabe bat erabiltzen denean aurreko izenari artikulua 
ezabatu behar zaiola. Eta kasu hauetan horixe gertatu da, musika izenak 
amaierako -a bokala berezkoa izan arren, haurrak artikulutzat jo eta, arau 
orokorrari jarraituz, kendu egin dio artikulua bailitzan. Huts hau dela eta, egia 
esan, ezegitezko hutsa dela esatea baino gainorokortze hutsa dela esatea 
askoz ere zuzenago izanen litzateke, azken finean haurrak bereganatu baitu 
araua, baina orain falta zaiona da era honetako huts motak ez egiteko arau 
horri boterea murriztea. 

 
 
9.3.2.3.- Zenbatzaile orokorrak 
 
Sail honetan dena zenbatzailea 28 bider topatu dugu corpus guztian 

1;08;19 adinarekin hasi eta bukaeraraino, eta ia saio guztietan agertu da 
gainera. Singularrean (1337-1345,…), pluralean (1349-1350,…) eta kasu marka 
desberdinekin (1347-1348) erabiltzen du haurrak: 

 
(1337) Nena [dena] XXX. (1;08;19) 
(1338) Jan, ina [dena] jan. (1;09;18) 
(1339) Papo in dena exta. (1;10;01) 
(1340) Hara (ha)utxi nena [dena]. (2;01;08) 
(1341) Han nena [dena]. (2;02;21) 
(1342) Nena [dena] baxurera bota ru(t?). (2;03;16) 
(1343) Nena [dena] xulatu. (2;04;27) 
(1344) Nena[dena] ura hemen. (2;05;11) 
(1345) Honera (e)rori nena [dena]. (2;06;22) 
(1346) Fuera ho(r)tikan nenak [denak]. (2;07;06) 
(1347) Denakin ezin du(t) ta. (2;09;04) 
(1348) Nenatan [denatan] hautxi dia. (2;10;14) 
(1349) Dena(k) jazo [jaso] ttut. (2;10;28) 
(1350) Ni(k) rena(k) [dena(k)] jango ttut. (2;11;12) 
(1351) …, ni(k) jango ru(t) rena [dena]. (2;11;25) 
(1352) Dena ezin dut in. (3;00;09) 

 
Gehienak zuzen erabiltzen baditu ere, bada adibide bat hustzat jo 

daitekeena. Hauxe hain zuzen ere: 
 

(1353) Jan du[gu] ta guk, dena-rena amor(r)rik. (2;10;14) 
 
Adibide honetan, alde batetik, forma errepikatua agertzen da dena-dena 

helduek esaten duten modura, hauek ere ez baitiote -a kentzen lehenengo 
osagaiari; hortaz, ezin esan daiteke egitezko hutsa denik hemen. Hutsa, hain 
juxtu, izenarekin batera (eta gainera pluralean!) ematean egin du haurrak, zeren 
amorri dena-denak esan izan balu agian ez genuke txartzat hartu beharko. 
Ohartu, dena dela, helduen ereduari jarraituz forma zuzena amorri guzik dela. 
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Beste zenbatzaile orokorra, guzti zenbatzailea, behin bakarrik idaroki 
dugu ondoko adibidean paratzen duen moduan: 

 
(1354) Xuretxako diru guxik. (2;04;27) 

 
 
9.3.3.- Determinatzaile zehaztugabeak 
 
Determinatzaile mota hauetan batez ere interesatzen zaigu nolako 

determinatzaile mota den, hots, galdetzailea, nolakotzailea edo mailakatzailea 
den ikustea, eta galdetzailea baldin bada soilik edo ardatz elementuarekin 
batera agertzen den zehaztea. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Determinatzaile zehaztugabeak 
ADINA Orotara  

Soilik 
zailea 
Gald. + izen 

 
Sing. 

tzailea 
Pl. 

 
Sing. 

tzailea 
Pl. 

1;06;25        
1;07;08        
1;07;22 Zer: 3 3      
1;08;05 Zer: 6 6      
1;08;19 Zer: 4 4      
1;09;04 Zer: 1 1      
1;09;18 Zer: 5 

Zein: 1 
5 
1 

     

1;10;01 Zer: 1 
Zein: 1 

1 
1 

     

1;10;16        
1;11;00        
1;11;13        
1;11;27 Zer: 1 1      
2;00;10        
2;00;25        
2;01;08 Zer: 1 1      
2;01;22 Zer: 6 6      
2;02;05 Zer: 1 1      
2;02;21 Zer: 14 13  1    
2;03;02        
2;03;16 Zer: 1 1      
2;04;00 Zer: 9 

Zein: 1 
9 
1 

     

2;04;14 Zer: 6 
Zein: 6 

5 
6 

    1 

2;04;27 Zer: 5 
Zein: 1 

5 
1 

     

2;05;11 Zer: 7 
Zein: 2 

7 
2 

     

2;05;25 Zer: 8 
Zein: 1 

7 
1 

 1    

2;06;08 Zer: 3 2     1 
2;06;22 Zer: 5 5      
2;07;06 Zer: 2 2      
2;07;19 Zer: 7 

Zein: 4 
7 
4 

     

2;08;04 Zer: 6 
Zein: 1 

5 
1 

 1    

2;08;19 Zer: 10 8  2    
2;09;04 Zer: 6 6      
2;09;17 Zer: 28 22  6    
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2;10;01 Zer: 11 
Zein: 3 

11 
3 

     

2;10;14 Zer: 8 
Zein: 2 

8 
2 

     

2;10;28 Zer: 7 5  2    
2;11;12 Zer: 8 8      
2;11;25 Zer: 6 5 1     
3;00;09 Zer: 5 

Zein: 1 
5 
1 

     

Orotara 215 199 1 13   2 
%  92,55 0,46 6,04   0,93 

 
 
Zalantzarik gabe kopuruaren aldetik galdetzaileak dira nabarmen gailen 

beste guztien gainetik, iritsi ere emanaldi guztien ia %95ra iristen baitira. 
Lehenbiziko bi saioetan agertzen ez badira ere, handik aurrera ez dute ia huts 
egiten. Zein galdetzailea beranduxeago agertzen da zer galdetzailea baino; eta 
beste bi determinatzaile motak beranduago aurkitzen ditugu, 2;02;21 eta 
2;04;00 adinekin, hurrenez hurren. 

 
Bakarrik ekoitziriko galdetzaileak testuinguru desberdinetan topa 

daitezke: 
 

(1355) Ze(r) da hau? (1;07;22) 
(1356) X(er ar)i da atta? (1;08;05) 
(1357) X(er ar)i da Bian(d)i(t)z? (1;09;18) 
(1358) Xer (d)a hau? (1;10;01) 
(1359) Hemen xe(r) da? (1;11;27) 
(1360) Hori zer (d)a? (2;01;08) 
(1361) Zer (d)a hor? (2;02;05) 
(1362) Ze in dut? (2;03;02) 
(1363) Ze hautsi? (2;04;27) 
(1364) Xe i(n) dute? (2;05;25) 
(1365) Xe, gona ta? (2;06;08) 
(1366) Barakixo xe ingo ruan? (2;06;22) 
(1367) Xe in b(eh)ar xo, ma(r)raxkia? (2;07;19) 
(1368) Hara ze ka(rri) diaten, bitu. (2;08;04) 
(1369) Gehio xe (e)xan b(eh)ar (d)iu, Egoitx? (2;08;19) 
(1370) Hemen ze patzeko da? (2;10;14) 
(1371) Ze, gañen? (2;11;25) 
(1372) Ze jaten ai za[ra]? (3;00;09) 

 
Oro har, subjektuarengatik itauntzen duen galdetzailea ere hainbat bider 

agertzen da; batzuk hemen dakartzagu: 
 

(1373) XXX x(e)in (d)a? (1;09;18) 
(1374) Zein? (2;04;00), (3;00;09) 
(1375) Zein da? (2;04;14) 
(1376) Uhen [ohen] zein d[ag]o? (2;04;14) 
(1377) Zein hase(r)tu da? (2;04;27) 
(1378) Xein bia(l)txen (d)o. (2;05;11) 
(1379) Hau xein da? (2;07;19) 
(1380) Zein ba, hau? (2;08;04) 
(1381) Oain zein? (2;10;01) 
(1382) Honen hostoa zein? (2;10;14) 
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Izenarekin batera emana dagoen galdetzaile bat besterik ez dago corpus 
guztian, eta arrunt berantiarra da, ia hiru urterekin ekoitzia baitago: 

 
(1383) Ze jostallu? (2;11;25) 

 
Mailakatzaileak (1384-1390) eta nolakotzaileak (1391-1392) azaltzen 

diren etsenpluak ez dira ugari. Hementxe daude guztiak: 
 

(1384) Ze bapa [guapa]. (2;0;2;21) 
(1385) Xe be(l)txa patu run, eh, nik. (2;05;25) 
(1386) Hara ze haundia in duan nik. (2;08;04) 
(1387) B(e)itu ze haundia. (2;08;19/2) 
(1388) Hemen se [ze] haundia. (2;09;17) 
(1389) (Bei)tu ni(k) ze zapatiya politta. (2;10;28) 
(1390) B(e)itu ze amo(r)ri politta. (2;10;28) 
 
(1391) B(e)itu xe hankak. (2;04;14) 
(1392) Hara ze jantzik XXX amak niri. (2;06;08) 

 
 
9.4. Laburbilketa eta bi haurren datuen alderaketa 
 
9.4.1. Mugatzaileak 
 
Hiru mugatzaileek joera desberdina agertzen dute hizkuntzaren ikaskuntz 

prozesuan hiru urte arte aztertu ditugun bi haurren datuak ikusita. 
 
ARTIKULUA 
 
a) EGOITZ 
 
Egoitzekin sortzen zaigun lehenbiziko arazoa aro gramatikala noiz hasten 

den eta aro ezgramatikala noraino ailegatzen den bereiztea da. Beste ikerlariek 
(Idiazabal 1991, Barreña 1993, 1994, 1995, Ezeizabarrena 1996, Elosegi 1996, 
e.a.) muga hori ezartzeko oposizio ezaugarrietan oinarritzen dira, singularra eta 
plurala kontrajarriz, artikuluaren edota beste determinatzaileren baten erabilera 
aintzat hartuz, kasu desberdinak agertzen direnentz erreparatuz, edo funtzio 
sintaktiko desberdinak betetzen dituzten ikusiz (subjektu/objektu,…), e.a. 

 
Alde batetik pluralaren agerpenean oinarrituz, esan dezakegu lehenbiziko 

aldiz 2;00;29ko saioan azaltzen dela Egoitzen corpusean, eta adibide bat 
besterik ez. Gure ustez argi eta garbi plurala ongi erabiltzen duen hurrengo 
saioa, hau da, plurala modu emankorrean erabiltzen duen saioa 2;02;18koa da, 
bitarte honetako grabaketetan hainbat pluraleko forma agertzen zaizkigun 
arren. Eta ohartu adin honetan egiten dituela Egoitzek ezegitezko hutsak 
pluralari dagokionean (pluralaren ezagutzaren bigarren aroa hori dela esan 
daiteke), adin horretatik aurrera zuzen erabiltzen baitu. 

 
Beste determinatzaileen erabilerari begiratuz gero, tenoretsu horretan 

agertzen zaigun bakarra zer determinatzaile zehaztugabea da; lehenbiziko 
ekoizpenak 2;01;19koak direlarik, eta adin honetatik aitzina, esateko, saio 
guztietan agertzen da. Datu honen arabera muga ez legoke ez plurala agertzen 
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deneko lehenengo saioan (2;00;29koan), eta ez guk segurutzat eman 
dugunean ere (2;02;18koan), tarteko batean baizik. Behar bada, muga 
ezartzeko 2;02;02 izanen litzateke adinik egokiena, baina Bianditzekin batera 
grabatua dagoen saio honetan Egoitzek ez du bakarrik dagoenean bezainbat 
hitz egiten, eta saio horretako datu gutxiegi ditugu muga adin horretan 
paratzeko. 

 
Aro gramatikalaren hasiera ziurtzat 2;02;18 adina dela esateko aintzat 

eduki dugun beste datua EBBLa da. Adin honetan Brownen I. mailan badago 
ere, orain arte lortu duen EBBLrik garaiena du (1,41koa hain zuzen), eta 
hurrengo saioan igarotzen da II. mailara (1,82ko EBBLa). Hortaz, une horretan 
jauzia egiteko atalasean dagoela esan daiteke. 

 
Egoitzek aro ezgramatikalean erabiltzen dituen hitzetan haur hizkerako 

izenak dira jorienak, baina aro gramatikalerako pausoa ematen duenean izen 
mota hauek erruz gutxitzen dira, eta pixkanaka-pixkanaka desagertzeko joera 
erakusten. 

 
Izenetan (eta zenbait izenondotan) garrantzizkoa da azpimarratzea 

batzuek artikulua behar dutela eta beste batzuek (izen bereziek, haur hizkerako 
zenbaitzuek, mailegatutako batzuek,…), berriz, ez. Haurrak ikasi egin behar du 
zeini itsatsi behar zaion -a eta zein eman behar duen -a-rik gabe. 

 
Izen bereziak besteak baino beranduago agertzen dira eta umeak zuzen 

erabiltzen ditu beti, helduen ereduan bezala, artikulurik gabe. Izen arruntak, oro 
har, ongi ematen dituen arren, corpus guztian zehar aurki daitezke ezegitezko 
hutsak ia modu sistematikoan. Huts hauek ez dira saioko ekoizpen guztien 
%10era iristen sekulan, baina, hala ere, grabaketa gehienetan bakarren bat 
izaten da (ezegitezko hutsen kopurua areagotu egiten da izenondoetan eta 
izenlagunetan egindakoak kontuan hartzen badira). 

 
Haur hizkerako hitzek bestelako arazoa planteiatzen dute: berez 

artikulurik ez duten hitzei, une jakin batean, 2;04;12 arte (cf. 194-201 
adibideak), umeak artikulua erantsi egiten diela. Badirudi hitz mota hauekin 
halako zalantza une bat edo badagoela. Itxuraz, adin horretarako artikuluaren 
erabileraren araua barneratu du eta ez dagokien hitzei eransten die, araua 
gainorokortuz. Hortaz, alde honetatik pentsa daiteke egitura honen ezagutzaren 
hirugarren aroan dagoela. Baina adin horretatik aitzina ez da horrelako huts 
egiterik aurkitzen. 

 
Izenondo soilez eratutako sintagmetan ez dirudi halako arazorik sortzen 

denik, izenekin sortzen denaren antzekoa baita, eta bestalde, Egoitzek egiten 
dituen hutsak arrunt gutxi dira izenen aldean (hiru huts besterik ez corpus 
guztian). 

 
Izen + izenondo segida duten multzoekin ustezko hutsak ugariagoak eta 

sistematikoagoak dira, ezen haien kopurua izugarri igotzen baita portzentualki. 
Badirudi, (269) adibidean egin dugun interpretazioa zuzena baldin bada (cf. 
haurrak buru haun(d)ia esaten duen tokian guk gru(a) haundia interpretatu 
dugu), 2;06;05 adinerako haurrak egitura mota hauetan artikulua nola erabili 
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behar duen barneratu duela, eta martxan paratu duela kasu honetan okerreko 
interpretazioa burutuz, -a berezkoa duen hitzari artikulua delakoan kenduz. 
Egoitzek gainorokortze hutsa egin du, baina orain ez da egitura horren araua 
erabiltzen hasi berria delako (ikaskuntzaren bigarren aroan dagoelako), baizik 
eta arau horri boterea murriztu behar zaiolako, nolabait esan. 

 
Haurrak egitura horietan erabili behar den araua zein den badakiela 

esaten badugu, espero duguna hutsik ez egitea litzateke. Baina, hortxe dago 
gakoa, ez da hori gertatzen, Egoitzek hutsak egiten jarraitzen du ia saio 
guztietan zehar; ez dio ardatz elementuari ustezko artikulua ezabatzen arauak 
agintzen duen bezala (cf. lorea polita bezalakoak (260-261) eta (282-292) 
adibideetan). Norbaitek pentsa lezake banandurik emaniko sintagmak direla 
aipatutakoak, baina gure ustez (302-305) bezalako adibideek (cf. ho(r)txa 
haundik,…) bultzatzen gaituzte ez direla banandutako sintagmak esatera. Ez 
dugu uste haurra gai denik artikulua alde batetik eta gainerako hondarkiaren 
zati guztia beste aldetik emateko. Nahiago dugu pentsatu izenkian agertzen 
den amaierako -a hori sasiartikulua dela edo nolabaiteko euskarri fonikoa dela, 
zeren adibiderik gehienetan kontsonantez bukatzen diren hitzei eransten baitie 
Egoitzek forma bokaliko hori. 

 
Izenlagunetan zertxobait desberdin jokatzen du artikuluak. -Ko 

izenlagunarekin agertzen den lehenbiziko adibidea 2;02;18 adinarekin -ko + 
izen modukoa bada ere, badirudi (2;03;28ko saioa alde batera utziz) ez dela 
honelako egiturarik 2;08;16 arte ibiltzen, hau da, haurrak Brownen III. edo IV. 
maila duen arte, eta adin honetatik aitzina modu sistematikoan agertzen da ia 
saio guztietan. -Ko + -(a)k egitura, hots, artikulua izenlagunari erantsia duten 
adibideak, aldiz, 2;03;14rekin hasten dira (Brownen I. mailan, baina aurreko 
saioan II.a zuen), eta agertzen den momentutik aurrera saio gehientsuenetan 
ekoizten dituela esan behar. Izenlagun honekin pluraleko egitezko hutsak baizik 
ez ditugu ediren, hau da, -ko daramaten aditzondoei pluralgilea erantsi die 
Egoitzek, izen sintagmak zirelakoan (cf. gerokok, 332-333). 

 
Jabego genitiboko marka daraman izenlagunarekin, aldiz, artikulua 

itsatsia dutenak dira lehenengoak agertzen 2;01;19 saiotik aurrera, eta esate 
bateko saio guztietan ekoizten ditu Egoitzek. Hurrena, posposiziodun sintagmak 
aurkitzen ditugu 2;03;00 adinarekin (II. mailan, 1,82ko EBBLrekin), eta saio 
horretatik aurrera erregularki azaltzen dira gainerakoetan. -En + izen + 
hondarkia egitura, berriz, 2;04;25tik aurrera topa dezakegu. Haur honen kasuan 
badirudi posposizioen erabilerak laguntzen duela artikulua izenlagunetatik 
desberdintzen. 

 
Beste izenlaguna 2;01;19an azaltzen da, eta gehienetan artikulua 

daraman arren, ezegitezko hutsak ere aurki daitezke (389, 420). Izenlagun 
honekin egitezko hutsak izan daitezkeenak, bestea pala-ren modukoak (414-
418), 2;03;00ra arte agertzen dira, eta harrigarria bada ere, hemendik aitzina ez 
da horrelako alerik aurkitzen. Dagoen ekoizpen bitxienetakoa zaldi bestea (419) 
da 2;05;09 saioan, badirudi ekoizpen hau ordena aldatutako sintagmen 
egituraren arabera eraiki duela haurrak. 
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b) BIANDITZ 
 
Bianditzen datuak ikusi ondoren, ez dugu Egoitzen datuekin egin dugun 

bezala aro ezgramatikalaren eta gramatikalaren artean muga ezarri beharrik, 
grabaketak hasi zirenerako gutxienez singularraren eta pluralaren arteko 
bereizketa egiten baitzuen199, eta egina baitzuen, hortaz, aro gramatikalerako 
jauzia. Ohartu 1;06;25 saiotik 2;03;16 saio arte Brownen I. eta II. mailen 
bitartean dabilela Bianditz. Eta Egoitzekin alderatuz ikus daiteke Bianditzen 
1;06;25 saioko EBBLa (1,46) eta Egoitzek, II. mailara igaro baino lehen, 2;02;18 
saioan duen EBBLa (1,41) berdintsuak direla. Adin horietako hizkuntzaren 
ezaugarriak bi haurretan ikusirik, Bianditz lehenbiziko saioan aro gramatikalean 
sartu berria zela ondoriozta dezakegu. 

 
Izen bereziak direla-eta, lehenbiziko saiotik agertzen dira eta helduek 

bezala erabiltzen ditu. Baina Egoitzen corpusean ez bezala, hemen shwa 
formak edo sasiartikuluak daramatzaten izen bereziak aurki ditzakegu (678-
680). 

 
Izen arruntetan haurrak bereizten ditu artikuludunak eta artikulurik 

gabekoak, nahiz eta oso tarteka hutsen bat edo beste egiten duen. Baina saio 
bakoitzeko ezegitezko hutsak kopuruaren aldetik urriak izan arren, ia corpus 
guztian zehar agertzen dira (Egoitzenean bezalaxe); honelaxekoak dira (773-
785) adibideak (cf. afari, esku,… artikulurik gabekoak) eta halakotzat jo beharko 
genituzke (731-741) ekoizpenak ere (cf. pitufo, txupete,…). Egitezko hutsak 
askoz ere gutxiago dira (770-772) baina oso nabariak. Eta bukatzeko, 
lehenbiziko saioan agertzen zaigun shwa forma edo sasiartikulua (769) ez 
genuke aipatu gabe utzi nahi, argi agertzen baita ezin duela inolaz ere 
determinatzaile izan. 

 
Haur hizkerako izenetan artikuluaren erabilera zuzena da oro har; 

haurrak behar duten izenei eransten die artikulua eta behar ez duten izenei, 
aldiz, ez. Aurki daitezkeen huts pixarren artean, ezegitezko hutsak desagertu 
egiten dira 2;02;21etik aurrera, baina egitezkoak beranduago arte, 2;08;04 arte, 
irauten dute (834-838). 

 
Laurehun izenondo baino gehiagotatik bostetan bakarrik aurki daiteke 

izenondoa artikulurik gabe (890-891, 859-861); gainerako guztiak zuzen daude. 
 
Bestalde, izen + izenondo segidan Egoitzen corpusean aurkitutako mota 

honetako ekoizpenekin suertatzen den bera jazotzen da: adibide gehienak 
zuzen emandakoak izan arren, egitezko hutsak portzentualki altuak direla, izen 
+ izenondo multzoko guztien %15 baino gehixeago baitira ustezko hutsak 
dituztenak (962-974) zehazki esan. Emanaldi hauek direla eta, ezin daiteke 
esan, gure ustez, haurrak ez duela ikasi oraindik egitura mota hauetan artikulua 
nola erabili behar duen; gutxienez beste ekoizpen batzuk begiratuz (941-943, 
965, 967-968, 972, 974,…) ohar gaitezke ez dela hondarki guztia errepikatzen, 
ez pluralgilea ez eta kasu marka ere, izenari ustezko artikulua (cf. sugea 

                                                 
199 1;06;25 adinean (1. grabaketan) singularra eta pluralaz gain, beste kasu atzizki batzuk ere 
erabiltzen ditu Bianditzek: -ko, -(re)n, -ra,… (cf. 64. koadroa) 
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haundia,…) ezabatu ez zaion arren. Kontua ardatz elementuaren amaierako -a 
hori zer den eta zergatik ez den kentzen azaltzea da. Izen sintagmaren erregela 
orokorraren salbuespen nabarmena (973) adibidea dugu (cf. begik itxikin), non 
sintagmako lehen elementuari pluralgilea erantsi zaion, baina esan dugun 
bezala helduen ereduari jarraikiz emana dago; huts egite hau ezin zaio egotzi, 
hortaz, haurraren iharduerari. 

 
Zalantzarik gabe hasiera-hasieratik izenlagunetan agertzen zaizkigun 

egiturak artikulua itsatsia dutenak dira. -Ko izenlaguna dela eta, lehenbiziko 
grabaketatik (1;06;25etik) aitzina ekoizten ditu Bianditzek -ko + -(a)k modukoak, 
eta zortzi hilabete beranduago arte (Brownen III. mailara iristear dagoen arte) 
ez da hasten ardazdun sintagmarik ematen, edo bestela esan, 2;02;21etik 
aurrera hasten da haur hau -ko + izen moduko sintagmak ekoizten. Artikulua 
eskas duten adibideak, ezegitezko hutsak deitu ditugunak, han-hemenka aurki 
daitezke (1026-1032). 

 
-En izenlaguna dela eta, aipatu dugu lehenbiziko formak artikuludunak 

direla, eta izenlagunarekin batera izena daramaten sintagmak 2;00;10etik 
aitzina baizik ez direla agertzen hasten. Are eta beranduagokoak dira 
posposizioekin eraikitako sintagmak, 2;03;02 adina baino lehen mota honetako 
segidaren aztarnarik ez baitago. Egoitzengan, aldiz, kontrakoa gertatzen da, 
artikuludun formen ondoren posposiziodun sintagmak agertzen direla, alegia, 
eta beranduago izendunak. Sail honetan Bianditzek egiten dituen hutsak konta 
ahalak dira (1101-1102). 

 
Beste izenlagunarekin prozesua, Egoitzek izan duenarekin alderatuz, 

guztiz antzekoa da; lehenbizi artikulua itsatsia duten formak agertzen dira 
(1103-1107), eta beranduago beste izenkiren batekin eraikitako sintagma 
konplexuagoak (1118-1133). Ezegitezko hutsak, gutxi izan arren, oso 
berandukoak dira, batzuk haurra hiru urte betetzera dihoala egindakoak (1142-
1144). Nabarmentzekoa da, bestea papera bezalako egitezko hutsak (1137-
1141) une batean agertzen direla, Bianditzengan 1;10;01 adinarekin, eta mota 
honetako azkeneko ekoizpenak 2;00;25 saiotik aurrera desagertu egiten direla. 
Egoitzengan gertakari horixe bera edireten dugu baina hiru hilabete 
beranduago; hain zuzen ere, kronologikoki beranduago izan arren, Brownen II. 
mailan dagoenean. 

 
Bidenabar, beste partikula dela eta, orain arte gramatikariak zer zen eta 

nola sailkatu behar zen ez baziren adosten ere, esan behar dugu euskararen 
jabekuntzaren ikuspuntutik –ko eta –en atzizkiez osatutako sintagmak bezalaxe 
jokatzen duela, edo hobeki esan, bi haur hauek modu berera tratatzen dutela. 
Prozesu berdintsua jarraitzen dute, oro har, hiru izenlagunek: a) lehenbizi 
artikuluarekin agertzen dira berak bakarrik, eta ardatz elementuekin 
beranduago; b) artikuluaren erabilera dela eta, huts egite mota berdintsuak 
agertzen dira –ko, -en eta beste izenlagunetan; eta c) hiru izenlagunetan aurkitu 
ditugu sintagma arruntak, bananduak eta ordena aldatua dutenak. Hortaz, 
jabekuntzaren ikuspuntu honetatik, hemen azaltzen diren datuek 
Euskaltzaindiak (1993) burutu duen azken sailkapena berresten dute beste 
elementua izenlaguntzat hartzean. 
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ERAKUSLEA 
 
a) EGOITZ 
 
Egoitzen ikaskuntz prozesuan arrunt garbi ikusten da hitz bateko esalditik 

bi hitzeko esaldietara nola igarotzen den, eta bi hitzeko esaldiak hasi bezain 
laister agertzen dira erakusleak. Esaldi hauetan egiturarik erabiliena hau x da, 
non 'pivot gramatika'-ren arabera200 erakuslea hitz egonkorra eta x edozein hitz 
edo elementu izan daitekeen (izen, izenondo, aditz, aditzondo, zenbatzaile 
zehaztua, zenbatzaile zehaztugabea,…). Guk batez ere izenkiren batekin 
zihoazen multzoei erreparatu diegu zer gertatzen den ikusteko. 

 
Argi dago hasierako bi hitzeko ekoizpen horietan, baita askoz 

beranduago arte emanen dituen ekoizpenetan ere, erakusleek guztiz zentzu 
deiktikoa dutela, beren zeregina, izenak berak dioen bezala, erakustea baita. 

 
Euskara hitz (sintagma) ordena librea duen hizkuntza dela esan ohi da, 

eta honenbestez, maiztasunaren aldetik hau gizona ordena gizona hau hainbat 
alditan aurkitzea espero genuen. Baina datuetan ez da horrelakorik agertzen, 
dagoen segida ia bakarra erak. + izen motakoa baita. 

 
Esan daiteke erakusleak ia beti bakarrik osatzen duela sintagma. 

Izenarekin batera sintagma bakarra osatuz agertzen den lehenbiziko adibidea 
2;05;09 adinean emandakoa da, eta ez da besterik agertzen lau hilabete 
beranduago arte, 2;09;15 arte hain zuzen ere; adin honetatik aurrera, aldiz, 
sistematikoki ekoizten ditu ia saio guztietan (461-467). Beraz, esan daiteke 
Egoitzek Brownen IV. mailara iristen denean erabiltzen duela erakuslea 
zinetako determinatzaile modura era emankorrean. 

 
Sintagman erakusleak hartzen duen tokiari eta laguntzen dion izenari 

begiratuz guztiz bereziak eta harrigarriak diren ekoizpenak hau nini eta hau 
eltxitxu segidek osatzen duten sintagmak dira (esaldi osoak 473-474an). 
Adibide hauetan, batetik bestera bost hilabeteren tartea dagoen arren, badirudi 
izena zuzen emana dagoela, artikulurik gabe, baina erakuslea lekunez aldatu 
dela. 

 
b) BIANDITZ 
 
Bianditzen datuak Egoitzenen antzekoak direla esan daiteke, hain ongi 

zehazteko nahasixeagoak badaude ere. Gehien erabiltzen duen ordena erak. + 
izen segidakoa da, eta gehienetan erakusleak inolako izenkirik gabe osatzen du 
sintagma. 

 
Benetako determinatzaile bezala 1;09;04 adinarekin azaltzen zaigu 

lehenbizikoa, hurrengoa 2;04;00 adinarekin (zazpi hilabeteko hutsartearen 
ondoren), eta ibili-ezibiliko garai bat igaro ondoren (badirudi jauziak ia bi 
hilabeteka ematen dituela haurrak) 2;10;14ko grabaketatik aurrera saio 

                                                 
200 'Pivot gramatika' dela eta, ikus esaterako, Brown, R. (1973:90-111) eta Hernández Pina, F. 
(1984:89-110). 



— 317 — 

guztietan agertzen da (1198-1210). Brownek proposatutako mailen arabera, 
hasierako ekoizpena aparte utziz, esan daiteke Bianditz III. mailan dagoela 
hasten dela egitura hau erabiltzen eta IV.ean dagoenean finkatzen dela guztiz. 

 
Datuak Egoitzenak bezain gardenak ez badira ere, esan dezakegu 

egitura bitxia erakusten duten ekoizpenak (erakuslearen lekunea aldatua 
dutenak) aurki daitezkeela: hori yogur eta hori payaso (1185, 1187). Yogur 
izena artikulurik gabe erabiltzen dute helduek zenbaitetan, baina payaso izenak 
artikulua behar du. Kontuan izan behar da, ordea, hizpidetako dugun ekoizpen 
hau baino beranduagoko saioetan ere payaso eta payasito izenak zenbaitetan 
artikulurik gabe erabiltzen dituela Bianditzek (737-738). Hortaz, ezin dezakegu 
ziur esan ekoizpen hauetan haurrak izenari artikulua kendu dion edo ez. Baina 
Egoitzen adibideak ikusita badirudi posible dela horrelakorik gertatzea. 

 
 
-IK MUGATZAILEA 
 
a) EGOITZ 
 
Beranduen agertzen den mugatzailea dugu, dauden lau adibideetatik 

lehenbizikoa 2;10;11ko saioan aurkitu baitugu, eta hiru urterekin oraindik ez du 
sistematikoki zuzen ematen. Mugatzaile hau dela eta, argi eta garbi esan 
daiteke egitura honen ikaskuntzaren bigarren aroan dagoela Egoitz, hutsen 
kopuruari begiratuz, zalantza handiak baititu oraindik atzizki hau erabiltzeko 
garaian. 

 
Egoitzek behar adizki modalari itsasten dio -ik mugatzailea eta ez izen 

arruntei, izen arruntekin erabili behar dukeen testuinguruetan edo singularra 
edo plurala baitarabil. 

 
b) BIANDITZ 
 
Lehenbiziko elkarren segidan emandako hiru adibideak 2;04;00koak dira, 

hurrengoa lau hilabete beranduagokoa (2;08;19 saiokoa), eta badirudi bi 
hilabeteko hutsunea egin ondoren modu sistematikoan ekoizten hasten dela 
2;10;14tik aurrera. Hala ere, ezin dugu esan, datu gehiegirik ez baitugu, 
egituraren ikasprozesuaren bigarren aroan dagoen edo hirugarrenean dagoen. 

 
 
9.4.2.- Zenbatzaileak 
 
ZENBATZAILE ZEHAZTUAK 
 
a) EGOITZ 
 
Bat eta bi zenbatzaileek arazo desberdinak planteiatzen dituzte, batez 

ere ordenari eta aniztasunari dagokionez. Bat zenbatzailea izen baten 
determinatzaile bezala, izen + bat segidan, 2;03;14tik aurrera topatzen dugu ia 
saio guztietan, hau da, Brownen II. mailara iritsi denean hasten da Egoitz mota 
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honetako egiturak ekoizten, eta handik aurrera badirudi egitura honen 
maiztasuna egonkortu egiten dela. 

 
Artikulua edo ustezko artikuluaren erabilera dela eta, azpimarratu behar 

dugu horrelako egituretan egitezko hutsen alerik ez dela corpus guztian; 
zenbatzailea bakarrik dagoela ediren ditugun huts bakarrak bi izan dira aro 
ezgramatikalean (1;11;24 saioan: batta (495-496)) eta beste bat aro 
gramatikalean (2;03;00 grabaketan: bia (521)). 

 
Bi zenbatzaileak (eta hedapenez, beste guztiak) bestelako arazoak ditu, 

nahiz eta, saio bat goiti-beheiti, bi + izen segida eta izen + bat egitura bateratsu 
agertzen diren, Brownen II. mailan, beraz. Berezitasunekin hasteko, diogun, 
lehenbizi, zenbatzailea lekunez aldatua duten adibideak aurkitzen ditugula (cf. 
557-561: Unai bi), bat zenbatzailearen eraginez ziurrenik, eta gainera ekoizpen 
batzuk nahiko berantiarrak direla, azkenekoa 2;10;11 adinarekin aurkitzen 
baitugu. 

 
Bigarrenik, esan beharra da sintagma mugagabeak eta mugatuak 

jokaera desberdina dutela. Egoitz Brownen III. mailara iristen deneko, 2;06;05 
adinerakin, jabetu da zenbatzailea daraman sintagma mugagabeetan artikulua 
ezabatu behar zaiola izenari; gertakari hau argi ikus daiteke egiten dituen 
arauaren gainorokortze adibideetan (cf. 540-541: bi arros(a), bi pilot(a)). 
Badirudi aski berandu arte hedatzen dela hirugarren aro hau, eman dugun 
bigarren adibidea 2;10;11koa baita. Beraz, Brownen IV. edo V. mailan egon 
arren gainorokortze erregelak oraindik tink irauten du. 

 
Sintagma mugatuetan, (550-556) adibideetan ikus daitekeen moduan, 

badirudi haurrak ez dakiela sintagmako zein osagairi erantsi behar dion 
pluralgilea, edo zenbatzaileari (cf. biek mu, biek pilota), edo izenari (cf. bi 
kotxek, bi adarrak), edo bi osagaiei (cf. zaldik bi(e)k). Azkeneko adibidea -
2;10;11ko ekoizpena- ikusita ez dirudi haurra hiru urte baino lehen gai denik 
sintagma mugatuak zuzen ibiltzeko, tartean bakarren bat itxuraz ongi emana 
ediren daitekeen arren. Okertzeko beldur handirik gabe esan daiteke Egoitz, 
honelako sintagmen mugatasunaren ezaugarriaren ezagutza dela eta, 
ikaskuntzaren bigarren aroan dagoela. 

 
b) BIANDITZ 
 
Bat zenbatzailearen inguruan diogun izenarekin batean dagoen 

1;09;18ko zalantzazko adibide goiztiarra alde batera utziz, 2;04;00 saioan 
agertzen zaigula lehenbiziko adibide garbia (haserako hura ontzat hartuz gero, 
zazpi hilabete beranduago), Brownen III. mailan dagoenean201, eta hurrengoa 
2;07;06an agertzen dela, hiru hilabete beranduago, IV. mailan dagoenean. 
Hemendik aurrera modu sistematikoan agertzen zaigu ia grabaketa guztietan. 
Izen + bat egitura Bianditzek gehienetan zuzen erabiltzen duen arren, ustezko 
artikulua sartuz huts berantiarrak ematen ditu (1264-1266: miña bat, panpiña 
bat, politta bat). 

                                                 
201 Berez, adin horretan IV. mailako EBBLa du, baina aurreko eta ondorengo saioak ikusiz, 
badirudi III. maila har daitekeela ertaintzat. 
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Egoitzen corpusean bezala, zenbatzaileekin erabilitako shwa formak edo 

sasiartikuluak aurki daitezke Bianditzenean ere (1299). 
 
Bi zenbatzailea hizpidetako hartuz, esan dezagun, hasteko, osagaiek 

ordena aldatua duten sintagmak badirela (1292-1297), Egoitzen corpusean 
bezalaxe. Halaber, badirudi Bianditzek ere ez dituela ongi bereizten sintagma 
mugagabeak eta mugatuak; hau baieztatzeko adibide bat besterik ez badugu 
ere (1300: txokolatek bi), nahiko adierazgarria dela iruditzen zaigu, eta gainera 
Egoitzen datuak ikusita hipotesi honen alde jokatu behar dela ematen du. 
Harrigarriagoa da (1302) adibidea (cf. holak biek), pluralgilea ekoizpen honetan 
zenbatzaile mugatuarekin batera agertzen den aditzondoak darama eta. Huts 
honentzat ez dugu arrazoizko azalpenik idarokitzen, non ihardutezko hutsa dela 
esaten ez den. 

 
ZENBATZAILE ZEHAZTUAK 
 
a) EGOITZ 
 
Zenbatzaile zehaztuak bakarrik sintagma osatzen dutela emanak daude 

arrunt berandu arte. Izan ere, 2;08;00 adinarekin hasten da Egoitz izen + zenb. 
egitura erabiltzen, hau da, Brownen III. edo IV. mailan dagoela202. 

 
Banandutako sintagma mordoxka aurki daitezke Egoitzen corpusean 

(584-589). Bestalde, izen + zenb. segida dutenen artean sasiartikulua duten 
ekoizpenak ere topatzen ditugu (594-599), aski berandukoak gainera (2;10;11 
eta 2;11;10ekoak). 

 
b) BIANDITZ 
 
Egoitzen kasuan ez bezala, agertzen diren lehenbiziko formak iz. + zenb. 

egitura dutenak dira (1;08;19ko saioan), baina egitura mota honen erabilera x. 
koadrora (zenbatzaile zehaztugabeen koadrora) begiratuz gero, 2;05;25 arte 
jauzika bezala ibiltzen dela dirudi: egitura hau agertzen den lehenbiziko saiotik 
hurrengora hiru hilabete igarotzen dira, hurrengo ekoizpenera lau hilabete, eta 
hurrenera beste bi. Badirudi 2;05;25tik aitzina modu sistematikoagoan ematen 
dituela Bianditzek, nahiz eta hiru hilabeteko hutsunea dagoen 2;08;19tik 
2;11;25 arte (adin horretan III. mailan dago Bianditz, aurrekoak eta batez ere 
ondorengoak ikusiz IV.ean dagoela esan daitekeen arren). 

 
Bakarrik emandako zenbatzaileak, berriz, agertzen diren unetik (txularte 

bat edo beste ikus badaiteke ere) saioz saio aurki daitezke. 
 
Ez dugu izen sintagma banandurik, Egoitzen corpusean aurkitu dugun 

modukorik, edireterik izan, eta txartzat jo ditugu ustezko artikuluarekin edo 
pluralgilearekin emandako sintagmak (1328-1334). Bestalde, azpimarratu nahi 

                                                 
202 2;08;00ko saioan, hain zuzen, II. maila agertzen da; baina aurrekoen eta ondorengoen 
bataz bestea eginez III. edo IV. mailen tartean dagoela esan behar. 
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dugu pluralgilearekin eginiko hutsetako bat arrunt berandukoa dela, 2;11;25 
adinekoa hain zuzen ere. 

 
Dena dela, Bianditzek egitura mota hauen erabileraren araua ikasi duela 

zalantzarik ez dago; ikuspuntu honetatik oso interesgarriak dira 2;06;22 saioan, 
IV. mailan dagoela, haurrak ekoizten dituen gainorokortze adibideak (1335-
1336: musik(a) pixko bat).  

 
Aipatu berri ditugun bezalako adibideak aintzat hartuz, zer suposatu 

behar dugu, bost hilabete beranduago egiten dituen egitezko hutsetan (izenari 
ustezko artikulua eransteaz ari gara) haurrak ez dakiela oraindik araua 
erabiltzen? Haurraren corpusean 2;06rekin gainorokortze ekoizpenak aurki 
badaitezke araua barneratua dagoela esan nahi du (eta gainera 'botere' gehiegi 
duela adierazten du). Zaila da pentsatzea, hortaz, zinetako artikulua izan 
daitekeela egitezko hutsetan aurkitzen dugun -a hori. 

 
ZENBATZAILE OROKORRAK 
 
Egoitzen corpusean dena zenbatzailea baizik ez dugu idoro; eta ekoizten 

dituen bi adibide berantiarren arabera (611-612) -biak 2;09;15 eta 2;10;11koak, 
hurrenez hurren- ez dirudi oraindik zuzen erabiltzen duenik. 

 
Bianditzen corpuseko saio gehienetan zehar agertzen da dena 

determinatzailea, eta behin besterik ez guzi zenbatzailea (1354). Hala ere, ez 
dirudi 2;10;14 adinarekin 1353 bezalako adibidea ikusita (cf. dena-dena 
amorr[a]ik), determinatzaile honen erabilera zuzena dela esan daitekeenik. 

 
 
9.4.3.- Determinatzaile zehaztugabeak 
 
a) EGOITZ 
 
Ze(r) determinatzailea Egoitzen aro gramatikalaren hasiera kokatzeko 

garrantzizkoa izan zaigu, ezen pluralaren lehenbiziko forma agertu (ia 2;01 
adinarekin) eta handik gutxira (2;01;19ko saioan) topatzen baitugu lehenbiziko 
aldiz galdetzaile hau; ondoren saio guztietan aurkituko dugu. 

 
Hiru funtzio desberdin betetzen dituzte determinatzaile hauek: 

galdetzaileena, nolakotzaileena eta mailakatzaileena. Galdetzaile denean 
Egoitzek beti bakarrik erabiltzen du, inolako izenkirik gabe, eta ez da, hortaz, 
forma mugagaberik topatzen. 

 
b) BIANDITZ 
 
Galdetzaileak ez dira lehenbiziko saioan agertzen, baina 1;07;22 adinean 

bai, eta hortik aurrera, hutsune batzuk baldin badira ere, ia grabaketa guztietan 
ediren daiteke. Dena dela, Egoitzek baino gutxiago erabiltzen du. 

 
Ekoitzitako kopuru guztiaren ia %93 galdetzaileek osatzen dute eta %6 

nolakotzaileek, hauek arrunt bakanak diren arren. 
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Izenarekin batera forma mugagabearekin ediren daitekeen adibide 

bakarra dugu corpus guztian, eta hura berantiarra da, 2;11;25 adinarekin 
emana (cf. ze jostallu?; 1383). 
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 10.- KASU MARKEN JABEKUNTZA ETA GARAPENA    

  BI HAURRENGAN 
 
 
Deskribatu behar dugun beste atal hau atzizkiei dagokiena da, eta 

zuzenean zeregin horretan sartu baino lehen komeni da erabiliko dugun 
terminologia eta hainbat xehetasun aldez aurretik argi eta garbi aurkeztea. 

 
Deskribaketa nola burutu dugun jakiteko zenbait ohar egin ondoren (10.1. 

puntua), bi haurren ekoizpenak deskribatzen dira, bai Egoitzenak (10.2. 
puntuan), bai Bianditzenak (10.3. puntuan), eta azkenean (10.4. puntuan), 
lehendik esana nolabait laburbilduz, bi haurren hizkeren erkaketa egiten da. 

 
 
10.1.- Kasuen deskribaketa dela-eta oharrak 
 
Modu desberdinera jokatu dugu gramatika kasuekin eta aditzarekin 

komunztadurarik erakusten ez duten gainerako kasuekin. Begi bistakoa da 
xehetasun gehiagoz deskribatu nahi ditugula lehenbizikoak bigarrenak baino, 
hauek besteek ez bezalako interes berezia pizten baitute berez. 

 
 
10.1.1.- Gramatika kasuen deskribaketa 
 
Gramatika kasuetan, bakoitzak bere izate propioa duen arren, marka 

daramaten elementuen testuinguruari erreparatuko diogu, batez ere 
ergatiboaren eta datiboaren deskribaketa burutzerakoan, garrantzizkoa baita, 
euskara PRO-DROP hirukoitzekoa izanik, zein elementu eta nola agertzen 
diren ikustea. 

 
Kasu marka daraman sintagmaren testuingurua deskribatzeko esaldi 

motari erreparatu diogu, honen arabera bi multzo handitan banatuz: aditzarekin 
daudenak eta aditzik gabe daudenak. Aditzarekin badaude zer-nolako funtzio 
betetzen duten (subjektu, objektu, atributu,…) edota zer-nolako aditza duten 
(haur hizkerakoa (H.H.A.)203, ezjokatua edo jokatua duen) aditzera ematen da. 
Aditzik gabe baldin badaude, berriz, bakar-bakarrik edo beste elementuren 
batekin agertzen diren adierazten da. 

 
Aditzik gabeko ekoizpenen artean halako desberdintasun bat egitea 

komeni dela iruditu zaigu: lehenik, bakarrik agertzen diren ekoizpenak bereizi 
ditugu; eta gero, aditzik gabeko osagai bat baino gehiagoko multzoak bildu 
ditugu, azken hauei perpausaire deituz. 

 

                                                 
203 Haur hizkerako adiztzat (H.H.A.) lolo, punpa, taka eta antzeko hitzak hartu ditugu. 
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Jakina, perpausairea zer den esateko perpausa zer den azaldu behar 
genuke lehenbizi, eta, bidenabar, esaldia zer den ere bai. Hori dela eta, Real 
Academia de la Lengua Españolak, (R.A.E.-k), honela dio: 

 
"La intención del hablante divide la elocución en unidades de sentido completo 

en sí mismas llamadas oraciones. Tener sentido completo en sí mismas quiere decir 
que contienen una enunciación (afirmativa o negativa), una pregunta, un deseo o un 
mandato". (1989:348) 
 
 Aurrerago zehatzagoa da (R.A.E. 1989:352) "la oración es la forma 

sintáctica que expresa la relación entre Sujeto y Predicado" esaten duenean. 
Eta gramatikaren ikuspuntutik "frase es cualquier grupo de palabras conexo y 
dotado de sentido" dela baieztatzen du. Definizio honen arabera perpausak 
esaldiak dira, baina ez alderantziz, hau da, agur, aitaren etxea, larruzko kartera 
eta esanahi osoa duten antzeko hitz kateak ezin ditugu perpaustzat jo, 
esalditzat baizik. 

 
Azalpen hauek kontuan edukiz, perpausaire izena erabili dugu hitz bat 

baino gehiagoz osatutako eta aldi berean agerian aditzik gabeko esaldiak direla 
adierazteko. Perpausaren definizioa nolabait aditzaren inguruan kokatzen 
badugu, perpausairearena ere halaxe egin beharko dugu, batean aditza 
agertzen dela eta bestean ez dela agertzen kontuan izanik. Perpaus tankera, 
perpausaren 'aire' bat izan dezake baina ezin da zinetako perpaustzat jo. 
Esaterako, norbaitek baserrian txitoak segida botaz gero, beste inolako 
testuingururik gabe, suposa daiteke esaldi horren azpian dira, daude, egoten 
dira edo antzeko aditzen bat dagokeela. Baina izan daiteke beste gauzaren bat. 
Hain zuzen ere, 57-58 orrialdeetan eman dugun transkribaketa zatian, 
grabaketaren hasiera-hasieran aitak Bianditzi Esan al diozu Juan Joxeri non 
izan zaren? Eta zer ikusi duzun? galdetzen dionean, haurraren erantzuna 
baserrian txitoak izan da. Zenbat esaldi daude erantzunean, bat edo bi? Nola 
aztertu behar da ekoizpen hori beste inolako daturik gabe? 

 
Deskribaketa zuzen burutzeko testuinguru guztiak hartu beharko 

genituzke aintzat eta horren arabera erabaki, baina egoera guztiak eta 
testuinguru guztiak kontuan hartzea zail samarra suertatzen da. Horregatik, 
aipatu ditugun bezalako esaldiak izendatzeko, eta azken finean deskribaketa 
errazteko, perpausairearen kontzeptura jo dugu.  

 
Eman dugun definizioaren arabera, ikuspuntu zorrotz batetik jokatuz, 

baiezta daiteke hitz bakarrez osatutako esaldiak ere perpausaireak direla (hitz 
bakarreko erantzunak, konparaziora). Egia esan halaxe da, baina deskribaketa 
txukunago eta errazago burutzeko komenigarria iruditu zaigu elementu solteak 
(bakarrik ekoiztutakoak) eta multzoan ekoiztutakoak bereiztea. Eta hain zuzen 
ere multzoan emandako elementu horiek izendatzeko erabili dugu perpausaire 
dermioa. 

 
Hori dela eta, perpausairetako hartu ditugu, esaterako, honako egitura 

hauek dituzten esaldiak: 
 
 - Erak. + iz./adj.  (cf. hau ama/haundia,…) 
 - Leku erak. + iz./adj. (cf. hemen ama/ttikia,…) 



— 324 — 

 - Aditzondo + iz./adj. (cf. hola ama/gorria,…) 
 - Sarkari + iz./adj. (cf. hara ama/polita, begira(tu)204 kotxea/haundia…) 
 - Enumerazioak (cf. sagarra, udarea eta naranja; gorria, urdina eta 

berdea; hemen, hor eta han;…) 
 - Eta, oro har, aditzik gabeko esaldiak (cf. ahatea kua-kua; pitxitxik miau-

miau; ez, aita; ta Ibaiek ahatea; ninia lolo; baserrian txitoak; ni ongi; e.a.) 
 
Kontzeptuak argitu ondoren gatozen gramatika kasu bakoitzean zer 

deskribatu behar dugun azaltzera 
 
 
 10.1.1.1.- Absolutiboa 
 
Deskribatuko dugun lehenbiziko kasua absolutiboa da. Aitzineko atalean 

burutu dugun deskribaketaren %90 baino aise gehiago, kasuaren markari so 
eginez, absolutiboari dagokio, azaldu ditugun adibide gehienek ez baitaramate 
kasu marka berezirik, determinatzaile desberdinak baizik. Hala ere, oraingoan 
beste ikuspuntu batetik ekinen diogu deskribaketari. 

 
Absolutiboa hiru ardatz nagusiren inguruan deskribatu dugu: alde batetik 

agertzen diren elementuen testuingurua hartu dugu aintzat (aditzik gabeko 
esaldietan aipatutako elementuak bakarrik edo perpausaireetan ekoiztuak 
dauden, eta aditzarekin daudenak nolako aditz motarekin dauden: haur 
hizkerakoarekin, ezjokatua edo jokatuarekin); bigarren ardatz nagusiaren 
arabera, absolutiboan agertzen diren elementuek betetzen duten funtzio 
sintaktikoa zehaztu nahi izan dugu (subjektu, objektu, atributu edo bokatibo 
diren); eta azkenik, hirugarren ardatzari jarraikiz, zein hitz kategoriak daraman ø 
kasu marka (izenak, pertsona izenordainak, erakusleak, galdetzaileak, 
zenbatzaile mota desberdinek, izenondoek, izenlagunek, e.a.). 

 
Lehenik eta behin, deskribatzeko berezko tokia kasuari dagokion hau ez, 

baizik izen sintagmari dagokiona baldin bada ere, izenordainak eta erakusleak 
azalduko ditugu, agertzen den testuingurua (erakusleen kasuan betetzen duten 
funtzio sintaktikoa ere) eman nahi baitugu. Ondotik, ø kasu marka, edo nahiago 
bada mugatzaile desberdinak, zein hitz kategoriari205 eransten zaizkion azaltzen 
da. Eta azkenik, izenak nolako testuinguruan emanak izan diren (esaldi 
adizdunetan edo aditzik gabekoetan diren) eta nolako funtzioa betetzen duten 
(subjektu, objektu, atributu edo bokatibo) adierazten dugu. 

 
 
a) Izenordainak eta testuingurua 
 

                                                 
204 Eman dugun hitz honek aditz itxura izanagatik, asko eta askotan ondorengoaren elementu 
sarkari bezala jokatzen du. 
205 Hitz kategoria zentzu zabalean erabiltzen dugu. Eztabaidagarriak baldin badira ere, 
deskribaketa errazteko, erosotasunagatik, guk honako hauek bereizi ditugu lanean zehar: 
izenak (bereziak, arruntak eta haur hizkerakoak), pertsona izenordainak, erakusleak, 
galdetzaileak, zenbatzaileak (zehaztuak, zehaztugabeak eta orokorrak), izenondoak 
(partizipioak barne direla) eta izenlagunak (-ko eta -en atzizkiez osatutakoak eta beste 
izenlagunarekin osatutakoak). 
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Izenordainen kasuan, euskara PRO-DROP hizkuntza mota denez gero 
subjektuak ez du derrigor azaldu beharrik; guk izenordainen alor honetan 
espreski agertzen direnak deskribatu ditugu. Aditzean pertsona ezaugarriak 
markatu arren, izenordainak gauzaturik ez badaude ez ditugu aintzat hartu; 
oraintxe etorriko naiz esaldian, esate baterako, aditz jokatuan pertsona marka 
garbi adierazten bada ere, izenordaina isildua dago, eta agerian ez dagoen 
heinean, ez dugu gure deskribaketan sartu. 

 
Orduan, haurrek ekoiztutako izenordainak noiz eta zer-nolako 

testuinguruan agertzen diren azalduko dugu, hau da, soil-soilik emanak dauden 
edo ez, perpausairetan emanak dauden edo ez eta zinetako perpausetan 
badaude zein aditz motarekin agertzen diren azalduko dugu. 

 
Izenordainetan perpausairetzat jo ditugu, goitiago azaldu bezala, aditzik 

gabe emanikako ekoizpenak eta bakar-bakarrik ez daudenak (cf. ni Egoitz, ama 
ni, ni zezena, ni hemen, ni kontetu, zu tonto, zu ere (bai), gu kotxean, gu tikiak, 
e.a.). Zalantzarik gabe, ekoizpen luzeagoak ere izan daitezke, baina beti ere 
aditzaren agerpenaren arabera jo ditugu perpausairetako. 

 
Izenordainaren kokagunea ez dugu aintzat hartu, ezen esaldiaren 

hasieran, erdian edo bukaeran eman, oraingoz bederik, ez baitigu gehiegi 
axola, ez gara hitz ordena aztertzen ari eta. 

 
 
b) Erakusleak: testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
Erakusleak direla eta, bi multzotan bereizi ditugu: alde batetik, soilik 

dauden erakusleen deskribaketa egiten dugu (koadroetan Soil. bezala ematen 
da), eta bestetik, izenkiren batez lagundurik agertzen diren erakusleena 
(koadroetan Iz. + Erak. modura emana). 

 
Soilik daudela diogunean esan nahi dugu erakuslea, duen testuingurua 

duelarik eta betetzen duen funtzioa betetzen duelarik, soil-soilik agertzen 
zaigula, beste inolako izen edo izenkiren laguntzarik gabe. Esaterako, hau da 
oiloa edota nik hau nahi dut esaldietan hau erakuslea soil-soilik ageri zaigu eta 
ez dago ageriko izen bati lotua; beste gizon hau ttikia da edota nik kotxe hau 
nahi dut esaldiotan, aldiz, erakuslea izenarekin batera emana dago, funtzio 
sintaktiko desberdina bete arren. 

 
Ohar hau egin ondoren, erakusleen multzo honen testuingurua 

deskribatzeko, orain arte esandakoari jarraikiz, aditza duten esaldiak eta aditzik 
gabekoak bereizi ditugu, lehenbizikoak aditz motaren arabera sailkatuz, eta 
bigarrenak, bakarrik dauden edo perpausairean emandakoak diren zehaztuz. 

 
Bakarrik aurkitzen direla esaten dugu haurrak erakuslea (eta emana 

dagoenean izena ere bai) bakarrik, beste inolako segida linguistikorik gabe, 
ekoizten duenean. Helduak, adibidez, zein nahi duzu? galderari haurrak (kotxe) 
hau besterik gabe erantzun badu, bakarrik emandako ekoizpentzat jo dugu. 
Edo bakarrik emandako ekoizpena dela esaten dugu, baita ere, umeak (kotxe) 
hau? esaldia, soilik, galdera modura erabiltzen duenean. 



— 326 — 

 
Aitzitik, perpausaireen barnean sartu ditugu aditzik gabeko esaldiak eta, 

aldi berean, bakarrik ez daudenak (cf. hau zuk, hau Egoitzeri, hau 
aitonarentzat, hau nerea, hau (ere) bai/ez, hori ongi, hori xutik, hau bat, gizon 
hau hemen, e.a.). 

 
Erakusle guztiak saioz saio guk egin dugun bezala zehazteak helburu 

berezi bat du: erakusle desberdinak noiz eta zein proportziotan agertzen diren 
esateaz gainera, erakusle indartuak noiz azaltzen diren deskribatzea, hots, 
haurra -(t)xe atzizki indartzailea noiz ematen hasten den zehaztea. 

 
 
c) Izenen testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
Beste atal honetan izen guztien testuingurua eta funtzioa zein den 

agertzen da. Horretarako, hiru multzo nagusi bereizi ditugu: lehenbizikoan 
aditzik gabeko esaldiak bildu ditugu, hauen artean bakarrik daudenak eta 
perpausairean daudenak bereiziz; bigarren multzoan esaldi adizdunak jaso 
ditugu, izenek perpausean betetzen duten funtzioa zein den zehazten delarik 
(subjektua, objektua edo atributua); eta hirugarren multzo batean deikiak bildu 
ditugu. 

 
Bokatiboan emandako formak bereiz paratu dira esaldi adizdunekin edo 

adizgabekoekin batera eman daitezkeelako, eta hori baino interesgarriago 
iruditu zaigu deikiak esaldian zein kokagune hartzen duen deskribatzea 
(esaldiaren hasieran, erdian edo bukaeran), joera nagusiak zein diren azal 
daitezkeelako. 

 
Esan behar dugu atal honetan izenez bakarrez osatutako sintagmen 

deskribaketa dela guk hemen burutu duguna; osagai bat baino gehiagoz 
eratutako sintagmak (erakusleekin, zenbatzaileekin, izenlagunekin, 
izenondoekin, eta abarrekin osatutako sintagmak) alde batera utzi ditugula 
aitortu beharrean gaude. 

 
 
d) Kasu marka daramaten hitzen kategoria 
 
Azaldu bezala, kategoria dermioaren esanahia zentzu zabalean ulertuz, 

aurreko puntuan, izen sintagmari eskaini diogun kapituluan, emandako datuen 
laburbilketa bat besterik ez dugu egin nahi izan. Kontuan izan ez garela 
determinatzaileez ari, kasu markaz (ø markaz) baizik. Horregatik sartu ditugu 
izenak, izenordainak, galdetzaileak,… kategoria izenpean; eta, esaterako, 
lehengo kapituluan Izen + izenondo multzoan sartu ditugun ekoizpen guztiak 
zutabetxo batean paratzeak ez du esan nahi multzo horrek kategoria berezia 
osatzen duenik edo izena bezalako kategoria bat denik. Zutabeen artean sartu 
dugu bi elementuz osatutako sintagmak izan arren, absolutiboaren kasu marka 
(kasu markarik ez, hortaz) daramatelako. 

 
Zenbatzaileen eta izenlagunen barnean egin ditugun azpisailkapenetan 

(cf. zenbatzaileetan: zehaztuak, zehaztugabeak eta orokorrak; eta 
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izenlagunetan: -ko, -en eta beste izenlaguna) soilik eta izenkiren batekin 
emandako ekoizpenak, denak batera bildu ditugu. Horrela, esaterako, 
zenbatzaile zehaztugabeen multzoan sartu ditugu asko dira edo kotxe asko dira 
esaldietan agertzen diren zenbatzailedun sintagmak, edo -ko atzizkiaren 
barnean sartu ditugu hemengoa eta hemengo gizona-ren moduko ekoizpenak. 
Bestela esan, azpisail hauetan agertzen den kopurua, aurreko kapituluko 
azpisail beretan Orotara zutabeetan emandakoa besterik ez da. 

 
 
 10.1.1.2.- Ergatiboa 
 
Perpaus baten barnean ergatiboak, jakina denez, subjektuaren funtzioa 

bakarra bete ohi du; alde honetatik, gure deskribaketarako ez digu aparteko 
arazorik sortzen, agertzen denean subjektu izanen da eta. Euskara gramatika 
kasuei dagokienean PRO-DROP hirukoitza motako hizkuntza izanik, behatu 
behar duguna da ergatibodun sintagma gauzatua dagoen edo ez, zein 
elementuri erantsi zaion atzizkia eta zein testuingurutan ekoiztua dagoen. 

 
Deskribaketa burutzeko ergatiboaren markaren agerpen unea hartu dugu 

abiapuntutako, hau da, haurra ergatiboaren ezaugarria ekoizten hasten den 
momentua. Horrek esan nahi du, Egoitzen corpusean, esaterako, lehenagotik 
ergatibodun formak erabiltzeko aukera bazuela baina ez dela gauzatzeko gai 
izan lehenengo hizkuntz aro horretan (egitura honen ezagutzaren aro 
ezgramatikalean) zegoelako, hau da, gramatikalki unitate ez aztertuen (U.E.A.) 
aroan murgilduta aurkitzen zelako. Diogun, orduan, deskribaketa bigarren arotik 
aurrera egin daitekeela eta eginen dugula, aurreko aroko ezegitezko hutsak 
aintzat hartuko ditugun arren. 

 
Absolutiboan bezalaxe, subjektu modura ergatiboaren ezaugarriarekin 

azal dakizkigukeen hitz motak honako hauek ditugu: izenak (arruntak, bereziak 
edota haur hizkerakoak), galdetzaileak, erakusleak, zenbatzaileak, 
izenordainak, izenondoak, e.a. Esan behar dugu erakusleen pluraleko aldaerek 
eta zenbatzaileenek ez dutela marka berezirik ergatibozkoak diren edo ez 
jakiteko; horretan testuinguruak -aditzak eta inguruko beste elementuek- 
lagunduko digu halabeharrez, ez baitago bestela igertzerik. 

 
Hala ere, kasu honen deskribaketa burutzeak hainbat arazo sortzen digu, 

aztertzen ari garena ahozko hizkuntza baita, eta, dakigunez, ahozko 
adierazpenean ez dira askotan hitz mugan edo esaldi amaieran dauden 
kontsonante guztiak ahoskatzen. Hau da absolutibo pluralarekin gertatu 
zaiguna eta ber gauza da ergatiboaren herskari ahoskabearekin gertatzen 
zaiguna. Honek arazoak sortuko dizkigu zinetan atzizkia gauzatua dagoen edo 
ez erabakitzeko garaian. 

 
Hori dela eta, herskaria gauzatua dagoen edo ez zalantza dagoenean 

(corpusean modu honetara bildu dugu, esaterako, ni(k?) bota dut, non 
izenordainak daraman herskaria ahoskatua dagoen edo ez zalantza dagoen), 
haurren alde jokatu dugu ahoskatutzat emanez. Zenbaitetan, bukaerako soinua 
ahoskatua ez egon arren, formaren aldetik garbi samar baldin badago 
ergatiboari dagokiola, zuzentako eman dugu; hori gertatzen da, esaterako, 
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erakusleen singularreko formekin (cf. hau/honek), edo kontsonantez amaitzen 
diren izen bereziekin (cf. Bianditz/Bianditzek), e.a. Haurrek hone(k) bai edo 
Bianditze(k) bota do edo Egoitze(k) karri do bezalako ekoizpenak emanagatik, 
hau da, amaierako -k soinurik gabe emanagatik, ontzat hartu ditugu. 

 
Halaber, ergatibodun formak ondotik kontsonantez hasten den hitza 

baldin badakar, eta haurrak ergatiboari dagokion -k herskaria ahoskatu ez badu 
ere, ergatibo baliogarritzat jo dugu, helduek ere askotan horrela egiten baitute. 
Ez da atzendu behar, hizkera honetan gertatzen diren aferesi ugariren 
ondorioz, maiz (e)karri, (e)man, (e)san, e.a. bezalako aditzek hasiera 
kontsonanteduna bailute bezala jokatzen dutela. 

 
Arazo gehiago izaten dira atzizkidun forma esaldiaren amaieran kokatua 

egon eta, herskaria entzuten ez bada, zuzen dagoen edo ez erabakitzeko 
garaian. Baliteke bukaerako lekune horretan egoteagatik, ahoskatzeko 
zailtasuna edo hitz egiteko malgutasun fonetikoa dela eta, argi eta garbi ez 
ahoskatzea; baina baliteke, hizkuntzaren ikaskuntz prozesua dela medio, 
haurrak atzizki edo hots hori ez gauzatzea edo kasu guztietan gauzatzeko gai 
ez izatea, prozesuko bigarren aro horretan dagoelako. Honelakoetan zuzentzat 
edo txartzat emateko ezinbesteko egin zaigu saioz saio atzekako eta aurrekako 
miaketa eta alderaketa burutzea. 

 
Ohar hauetan denetan oinarrituz, koadroetan haurrak kasu atzizkia zein 

elementuri, zein hitz kategoriari (lehen aitatu bezala, zentzu zabalean hartuz) 
erantsi dion deskribatzen dugu. Aitatutako unitateez gainera, hau da, izenez, 
izenordainez, izenondoez, izenlagunez, erakusleez, galdetzaileez, eta abarrez 
gainera, beste bat gaineratu dugu ergatibo kasuan (eta hemendik aitzina 
agertuko zaizkigun gainerako guztietan): izen sintagma konplexua. 

 
Kasu marka izenki bakarrez osatutako sintagmak eraman beharrean 

osagai batez baino gehiagoz eratutako sintagmak baldin badarama, haurrak 
kasu marka izen sintagma konplexuari erantsi diola esanen dugu. Beharrezkoa 
iruditu zaigu bereizketa hau aintzat hartzea, ez baita gauza bera, darabilgun 
kasuan adibide bat ematearren, gizonak egin du edo gizon haundiak egin du 
esaldiak ematea, zeren, hizkuntzaren ikaskuntzaren prozesuan, inolako 
zalantzarik gabe, zailagoa da osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagma 
ekoiztea, elementu bakarrekoa ekoiztea baino. Gainera, salbuespenak 
salbuespen, kasu marka sintagmaren atzeneko osagaiak hartzen duenez, erraz 
ikus daiteke kasu marka behin bakarrik emana dagoen edo sintagmako 
gainerako elementu guztietara ere hedatu den. 

 
Halaber, kasuz kasu atzizkia zein elementuri itsatsi zaion azaltzeaz gain, 

saioetan zehar aurkitu ditugun egitezko edota ezegitezko hutsak ematen ditugu, 
hau da, zein hitzek behar zuen baina ez daraman kasu marka (ezegitezko 
hutsa), eta zein hitzek, behar ez izan arren, kasu marka gauzatua duen 
(egitezko hutsa). 

 
Bestalde, ergatiboaren deskribaketaren beste ikuspuntu bati lotuz, esan 

dezagun interesgarria iruditu zaigula saio bakoitzean zenbat egitura iragankor 
dauden behatzea. Eta egitura iragankor esaten dugunean batez ere aditz -
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jokatu nahiz ezjokatu- iragankorrak agertzen diren perpausez edo egiturez ari 
gara. Gutxienez, aditz iragankorra ekoiztu den aukera posible guztietatik 
subjektua zenbat perpausetan gauzatu den edo ez ikusteko aukera izanen 
dugu horrela. 

 
Jakina, egitura iragankorrez hitz egiteak suposatzen du halakotzat zer 

ulertzen dugun zehaztea. Orokorrean, eta inolako sakontasunean sartu nahi ez 
dugula, esan dezagun egitura iragankortako joko ditugula bi baldintza hauek 
betetzen dituzten esaldiak: 

 
1.- Perpausak izatea; beraz, adizdunak. 
 
2.- Aditzak -hauek edonolakoak baitira ere206- ergatibo marka eskatzea. 
 
Zentzu zabal horretan hartuta ere, oztopoak nonahi aurkitu ditugu; 

esaterako, begiratu (hizkera honetan b(e)itu) hitza elementu sarkari izan 
daiteke (cf. beitu mahaia = hara mahaia) edo zinetako aditz izan daiteke (cf. 
zuk beitu ongi ea lurrean harrapatzen duzun), edo haur hizkerako aditzak nola 
erabiltzen diren erabakitzea ere ez da dirudien bezain gauza erraza (cf.: hau 
lolo, baina beste zenbaitetan honek lolo). Horrelakoetan, saio bakoitzean 
testuinguruak agindu digun deskribaketa burutu dugu. 

 
Egitura iragankorrak deskribatzearen helburu nagusia subjektua ergatibo 

atzizkiarekin gauzatua egon litekeen esaldi guztietatik haurrek zenbatetan 
gauzatzen dituzten ikustea da. Deskribaketa hau burutzeko, esan bezala, 
ergatibo marka eskatzen duten aditzetan oinarritu gara, eta hauen arabera 
subjektua gauzatua dagoen edo ez ikusi dugu. Baina haurrek bakar-bakarrik 
edo perpausairean emandako ergatibodun formak ere egitura iragankortzat jo 
ditugu, sakonean aditz 'iragankor' bat dagoela suposatzen da eta. Haurrak, 
adibidez, nik hau esaten badu, agerian utzi du sintagma ergatiboduna, nahiz 
eta aditzik azaltzen ez den, baina garbi dago esaldi horren sakonean aditz 
iragankorren bat ezkutatzen dela. Beraz, arestian eman ditugun baldintzekin 
kontraesanean dagoela iduri duen arren, gauzatuta ageri diren subjektu 
ergatibodunak ere -bakarrik nahiz perpausairean egon- egitura iragankorren 
barnean sartu ditugu. 

 
Egitura iragankorrak direla eta, bi hitzetan esateko, 'subjektu gauzatuak' 

izenburua daraman zutabean ergatiboa agerian duten esaldi adizdunak (cf. nik 
eman diot) eta aditzik gabekoak (cf. Egoitzek ez) sartu dira, eta beste zutabean, 
'subjektu ez gauzatuak' izena daramanean, haurrek ergatiboa eman zezaketen 
baina eman ez duten perpaus kopurua (esaldi adizdunak, hortaz) bildu da, aditz 
motaren eta aditz formaren arabera sailkatuta (esaldiak haur hizkerako aditza, 
aditz jokatua edo aditz ezjokatua duen ikusiz). 

 
Laburbilduz, kasu honen deskribapenean kontuan hartuko ditugun 

aldagaiak honako hiru hauek dira: a) zer elementuri, edo nahiago bada 
                                                 
206 Aditz ezergatiboak egitura iragankortzat hartzea, agian, ez da oso egokia, baina ez dugu 
xehetasun guzti hauetan sartu nahi izan, eta jakinaren gainean egonik utzi ditugu bazterrean 
honelako desberdintasunak. Ber gauza gertatzen da haur hizkerako punpa, ttaka, e.a. bezalako 
aditzekin. 
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kategoriari, itsatsi zaion atzizkia, b) subjektua zer-nolako testuinguruan ekoiztua 
dagoen (esaldi adizdunetan edo adizgabeetan), eta c) zenbat egitura iragankor 
eta zenbat subjektu gauzatu azaltzen diren saioetan zehar. 

 
 
 10.1.1.3.- Datiboa 
 
Datiboari dagokion atal hau deskribatzeko ez dugu absolutibo plurala eta 

ergatiboa aztertzerakoan azaldu zaizkigun bezalako zailtasunik aurkitu 
ahoskeraren aldetik, erraz eta ongi bereiz baitaiteke -(e)ri eta -(a)ri (eta 
Egoitzek hauekin batera -(e/-a)li ahoskatzen dituen aldaerak) atzizkiak haurren 
ekoizpenetan. 

 
Jakina denez, euskara hiru ataletako PRO-DROP hizkuntza mota denez, 

absolutiboan eta ergatiboan bezalaxe datiboan heldu datekeen izenkia ere 
isilaraz daiteke batere informaziorik galdu gabe, baldin eta hiztun-entzuleentzat 
aldez aurretik jakina den zerbait edo suposatutzat jotzen den zerbait dela uste 
bada. Honekin esaten ari garena da hiztun-entzule horrek baduela dagoeneko 
arau batzuek gobernatzen duten nolabaiteko sistema bat osatua. Haurren 
kasuan, ordea, ez da erraza arau horiek denak noiz eta nola bereganatu dituen 
esatera, pixkanaka-pixkanaka eraikitzen dihoan sistema baita, eta askotan ez 
dakigu zein heinetan menperatzen dituen hizkuntza osatzen duten arau horiek. 
Zenbaitetan arrunt zaila da haurrak besteri eta testuinguruari buruz zer dakien 
edo zer ez dakien igertzera, ez baita inongo marka agerikorik gauzatzen, eta 
horrek izugarri zailtzen du azterketa. 

 
Gu, datiboa deskribatzerakoan, oraingoz beste maila horietan sartzea 

ezinezkoa egiten zaigunez, bai izenkietan eta bai adizkietan agerian azaldu 
zaizkigun arrastoen erreparoan egon gara. Hortaz, alde batetik, haurrek nori 
kasuan gauzatutako izenkiak idoro eta azalduko ditugu, eta beste aldetik, nori 
marka aditzean (adizlaguntzailean, hobeki esan) gauzatua dutenak hartu ditugu 
aintzako. Jakina, batez ere lehenengoak aztertuko ditugu, baina interesgarria 
iruditu zaigu, ergatiboan bezalaxe, datu gisa besterik ez bada ere, aditzean nori 
marka zenbat alditan ezarri eta izenkia eman ez duen behatzea. Testuinguruak 
hala eskatuta ere aditzean ez badago markatua eta izenkirik agertzen ez bada 
(badira honelako zenbait kasu) ez dugu kontutan hartu, azterketa mota hau 
gehiago baitagokio aditzaren eremuari izenkienari baino. 

 
Gainontzean, ergatiboa deskribatzeko aintzat hartu ditugun 

ezaugarrietan oinarritu gara datiboa deskribatzeko ere, hots, batik bat behatu 
dugu zer elementu motari erantsi zaion atzizkia (izen bereziari, izen arruntari, 
erakusleari, izenordainari, galdetzaileari, e.a.), eta zein diren (ez)egitezko 
hutsak. 

 
Bestalde, aparteko koadro batean azaltzen da gauzatutako izen sintagma 

nori guztien testuingurua zein den, hau da, adizdun perpausetan edo 
adizgabekoetan ekoiztuak dauden. Aditzik gabeko perpausetan badaude, 
bakarrik edo perpausairean agertzen diren esaten da, eta aditza duten 
perpausetan badaude, nolako aditz mota den (jokatua, jokatugabea edo haur 
hizkerako aditza (H.H.A.)). 
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Koadroaren eskuin aldean, berezirik, paratu dugu nori morfema agertzen 

duten adizkiak baina izen sintagma gauzatua ez duten adibideen kopurua (ikus 
koadroetan A.nori IS gabe deitu dugun zutabea), esaterako, amak eman dit 
adibidean adizlaguntzaileak nori morfema agertzen du baina dagokion izen 
sintagma ez dago gauzatua. Horrelako ekoizpenekin ikusi nahi dugu zenbat 
aldiz ematen dituen haurrak nori izen sintagmak eta zenbatetan uzten dituen 
gerizan. Datu hauen aldamenean, sintagma gauzatua ager zitekeen aukera 
guztietatik zenbatetan agertu den esaten da (ikus Datibo gauzatuak deitu dugun 
zutabea). 

 
 
10.1.2.- Aditzarekin komunztadurarik ez duten kasuak 
 
Aditzarekin komunztadurarik ez duten kasuak deskribatzeko hartu dugun 

erizpide nagusia hondarkia zein elementuk daraman azaltzea izan da. Orain 
arte aipatu bezala, kasu marka har dezaketen hitz 'kategorien' artean honako 
hauek bereizi ditugu: izenak, izenordainak, izenondoak, izenlagunak, 
erakusleak, galdetzaileak, zenbatzaileak eta izen sintagma konplexuak (osagai 
bat baino gehiagoz eratutako sintagmak). 

 
Leku genitiboko -ko atzizkiaren deskribaketa dela eta, arestian 

aipatutakoez gainera aditzondoak eta nolakotzaileak ere bereizi ditugu. Atzizki 
honen eremua arrunt zabala dela jakinik, aditzondoei erants dakieke noizko 
galderari erantzunez (cf. geroko, biharko), edo norako galderari ihardetsiz (cf. 
honako, harako); beste aldetik, nongo galderari erantzun diezaioke izenlagun 
bihurtuz (cf. hemengo, horko); eta azkenik, nolakotzaileek ere eraman dezakete 
atzizki hau (cf. honelako, halako). Guzti honengatik, komenigarria iruditu zaigu -
ko mota desberdin hauek ahalik eta hobekien desberdintzea. 

 
Lekuzko kasuetan, oro har, beste multzo bat bereizi dugu: 

posposizioena. Multzo hau aparte emateko arrazoi nagusia, elementu hauek 
kasu atzizkia beste hitz kategoriek baino lehenago hartzen duten edo ez ikustea 
zen, hau da, ikusi nahi genuen ikaskuntza prozesuan posposizioek kasu 
markaren jabekuntza 'errazten' duten edo ez, edo nahiago bada, posposizioek 
kasu atzizkia lehenagotik hartzen duten edo ez. 

 
Bestalde, datu osagarri modura, izenen artean atzizkia daramaten 

aditzizenak ere bereizi ditugu (cf. sartzen, sartzeko, sartzera, e.a.), gutxienez 
atzizkia noiz erabiltzen hasten den ikus dadin. 

 
Azaldu ditugun kasu guztietan, kasuari dagokion atzizki jakinaren 

erabilera dela eta, haurrek egin dituzten egitezko eta ezegitezko hutsak bildu 
ditugu. Zenbaitetan huts egite hauen izaera ez da hizkuntzaren 
ikasprozesuaren bigarren aroan gertatzen diren hutsena bezalakoa, baina sail 
honetan sartzea erabaki dugu, haurrak zein atzizkirekin duen zailtasun gehiago 
edo gutxiago ikus dadin nolabait. 

 
Kontsonantez amaitzen diren kasu atzizkiak hainbatetan arazorik 

erakusten ez badute ere, beste batzuetan arazo sortzaile bihur daitezke. 
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Esaterako, ablatiboaren edo destinatiboaren amaierako kontsonate herskariak 
ezabatzeak ez du halako arazorik suposatzen, aski argi gelditzen baita, nahiz 
azkeneko hots hori gauzatu ez, kasu atzizkia emana dagoela. Adibidez, haurrak 
leihoti(k) bota edo hau zuretza(t) da bezalako esaldiak ematen baditu, 
aipatutako bi kasuetako atzizkiaren azken hotsa ez entzun arren, zalantza 
biderik ez dagoela esan daiteke kasu marka gauzatua dagoenentz baieztatzeko 
garaian. 

 
Baina kasu atzizkia kontsonante bakarraz osatzen bada, inesiboarekin, 

eta Goizuetako hizkeran bai eta jabego genitiboarekin ere, haurrak atzizkia 
gauzatu duen edo ez erabakitzeko garaian zalantza gehiago sortzen dira. 
Antzetsuko arazoa sortu zitzaigun izen sintagmaren deskribaketan pluraleko 
atzizkiarekin, eta posturatsuko arazoa sortu zaigu ergatiboaren deskribaketa 
egiteko garaian ere. Alabaina, aitor dezagun, kasuen izaera eta erabilera 
kontuan hartuz esan daiteke inesiboak ez duela halako arazorik sortzen; bai, 
ordea, neurri batean, jabego genitiboak. 

 
 
10.2.- Egoitz: kasuen jabekuntza eta garapena 
 
Kasuen deskribapena burutzeko deklinabide atzizkiak bi multzotan 

banatu ditugu: alde batetik, aditzarekin komunztadura dutenak (gramatika 
kasuak); eta beste aldetik, aditzarekin komunztadurarik ez dutenak. 

 
 
10.2.1.- Gramatika kasuak 
 
Gramatika kasuen artean absolutiboa, ergatiboa eta datiboa azalduko 

ditugu; aditzarekin komunztadura duten neurrian arreta gehiago paratuko diegu 
kasu hauei. 

 
 
10.2.1.1.- Absolutiboa 
 
Aurreko kapituluan izen sintagmaz aritu garenean eman ditugun adibide 

gehienak, kasuari dagokionez, absolutiboan agertzen baziren ere, oraingoan 
batez ere kasuak betetzen duen funtzio sintaktikoari eta agertzen den 
testuinguruari erreparatuko diegu. Lau atal deskribatuko ditugu hemen bereziki: 
a) Izenordainak, b) erakusleak, c) izenak, eta d) kasu marka (ø) zein hitz 
kategoriak daraman. 

 
 
a) Izenordainen testuingurua 
 
Egoitzen corpusean topatu ditugun izenordain guztiek subjektuaren 

funtzioa betetzen dute (edo dagokien kasu marka ez daramatela agertzen dira), 
ez dugu behin ere objektu izan daitekeen testuingururik atzeman. Hortaz, 
aditzarekin ekoiztutako perpausean aurkitzen den edo aditzik gabeko esaldian 
topatzen dugun adierazi besterik ez dugu eginen oraingoan. Ondoko koadroan 
ematen dugu horren berri. 
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 31. koadroa. Egoitz. Absolutiboa: Izenordainak beren testuinguruarekin 
ADINA Izord. Orotara  

Bak. 
k gabe 

P.aire 
 

A. trinko 
ditzarekin 

A. perif. 
 

A. ezjok. 
1;03;03        
1;04;00        
1;05;04        
1;06;05        
1;06;22        
1;07;08        
1;07;18        
1;08;03        
1;08;17        
1;09;01        
1;09;16        
1;09;28        
1;10;13        
1;10;27        
1;11;11 NI 3 3     
1;11;24 NI 8 4 2   2 
2;00;08 NI 1  1    
2;00;29        
2;01;06        
2;01;19        
2;02;02        
2;02;18        
2;03;00        
2;03;14 NI 1  1    
2;03;28        
2;04;12        
2;04;25 NI 1  1    
2;05;09 NI 1   1   
2;05;23        
2;06;05 NI 

ZU 
1 
2 

 1 
2 

   

2;06;20        
2;07;04 NI 3   3   
2;07;17 NI 3 2  1   
2;08;00 NI 3  2 1   
2;08;16 NI 

ZU 
9 
1 

 2 6 
1 

1  

2;09;00 NI 1   1   
2;09;15 NI 

ZU 
3 
4 

 2 
1 

1 
3 

  

2;09;29 NI 4  1 3   
2;10;11 NI 1   1   
2;10;26 NI 

ZU 
10 
2 

 4 
2 

6   

2;11;10 NI 
ZU 

4 
2 

 1  1 2 
2 

2;11;23 NI 3  1 2   
3;00;07 NI 

ZU 
7 
7 

 5 
7 

2   

Orotara  85 9 36 32 2 6 
%   10'58 42'35 37'64 2'35 7'05 

 
 
Orotara 85 aldiz ematen ditu Egoitzek izenordainak, hauetarik 67tan ni 

aurkitzen dugu eta 18tan zu. Agerpen guztien erdietan baino gehixeagotan 
aditzik gabeko esaldietan emanak daude, eta izenordainak aditza duten 
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perpausetan ekoizten direnean, hura jokatua eta trinkoa emateko joera agertzen 
da arrunt portzentaia altuan. 

 
Lehenengo agerpenak, 2;00;08 adinekoa eta lehenagokoak, edo imitazio 

zuzenak edo kasu atzizkia falta duten ekoizpenak dira: 
 

(1) H: 'Nik, nik, nik' (e)san zuk. 
  E: Ni. (1;11;11) 
 
(2) H: Zeñenak dia hoiek? 
  E: Ni. (1;11;24) 
 
(3) (E)kaRi ninia ni. (1;11;24) 
 
(4) H: 'Ni Ma[da]lenera' (e)san. 
  E: Ni Mala. (2;00;08) 

 
Badirudi izenordainak zuzen erabiltzen 2;03;14ko saiotik aurrera hasten 

dela (5); eta hilabete bat beranduagoko grabaketetatik aurrera saio guztietan 
agertzen dira, bakarrean ere hutsik egin gabe. Adibideen artean honako hauek 
aurki daitezke: 

 
(5) Ibai, ni heben [hemen]. (2;03;14) 
(6) Ni ko(n)te(n)tu. (2;04;25) 
(7) Ni raix [naix] Egoitx. (2;05;09) 
(8) Xu ttontto. (2;06;05) 
(9) Di badoa [ni banoa] exkolara. (2;07;04/2) 
(10) Ni daix [naix] xelia [xerria]. (2;07;17) 
(11) Ni naix hemen. (2;08;00) 
(12) Ni nai(z) kotxen, xu xa bixik(l)e-… (-tan). (2;08;16) 
(13) Ni nai(z) atxen XXX. (2;09;00) 
(14) Xu xa bil(d)otxa hau(n)dia ta ni bil(d)otxa ubea [umea].   
 (2;09;15) 
(15) Di badoa [ni banoa] sotora. (2;09;29) 
(16) Di edaix [ni enaix] behia, di daix [ni naix] bihola [bihorra].   
 (2;10;26) 
(17) Bai, di [ni] ibi(l)txe(n) daix [naix] gaded [gañen]. (2;11;10) 
(18) Ta di dod [ni non]? (2;11;23) 
(19) Xu Txano Go(r)ritxo ta ni otxoa, bale? (3;00;07) 

 
Ohartu, deskribatzen ari garen absolutibo kasu honetan bederen, 

pluraleko izenordainik ez dugula aurkitu. 
 
 
b) Erakusleen testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
Ondoko koadroan azaltzen ditugu erakusleei dagokien hainbat datu. 

Hasteko, saio bakoitzean zein eta zenbat erakusle ediren ditugun esaten dugu, 
eta lehendik erabili ez duen erakusleren bat lehenbiziko aldiz aurkitu dugunean 
hizki beltzagoarekin paratzen dugu. Bigarrenik, ekoitzitako erakusleen 
testuingurua ematen da aditzera esaldi motaren arabera (esaldi adizdunak eta 
aditzik gabekoak); esaldi adizdunetan erakusleek zein funtzio sintaktiko 
betetzen duten esaten da, eta aditzik gabeko esaldietan bakarrik edo 
perpausairean dauden zehazten. Zutabez zutabe adierazten da erakuslea soilik 
edo izenkiren batekin emana dagoen. 
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 32. koadroa. Egoitz. Absolutiboa: Erakusleak beren testuinguruan 
ADINA Erak.  

 
Soil. 

 
Bak. 
Iz.+Erak. 

K GABE
P.a

Soil.

 
 

Iz.+Erak.

 
 

Soil.

 
ubjek. 

Iz.+Erak.

 
 

Soil. 

DUNAK 
bjek. 
Iz.+Erak. 

 
 

Soil. 

 
H.A. 
Iz.+Erak

1;03;03            
1;04;00            
1;05;04 Hau: 1 1          
1;06;05            
1;06;22 Hau: 1 1          
1;07;08 Hau: 1 1          
1;07;18 Hau: 28 20  8        
1;08;03 Hau: 65 30  34      1  
1;08;17 Hau: 55 38  16      1  
1;09;01 Hau: 32 

Hori: 1 
28 
1 

 4        

1;09;16 Hau: 41 35  6        
1;09;28 Hau: 49 36  13        
1;10;13 Hau: 41 22  19        
1;10;27 Hau: 27 19  7      1  
1;11;11 Hau: 50 37  13        
1;11;24 Hau: 13 13          
2;00;08 Hau: 44 15  24    5    
2;00;29 Hau: 3 1      2    
2;01;06 Hau: 17 

Hori: 1 
9 
1 

 7  1      

2;01;19 Hau: 9 2  4  3      
2;02;02 Hau: 5 

Hori: 7 
Horiek:2 

2 
2 
2 

  
2 

 3 
3 

     

2;02;18 Hau: 9 2  4    3    
2;03;00 Hau: 72 15  21  34  2    
2;03;14 Hau: 6 

Hori: 3 
  2  4 

1 
  

2 
   

2;03;28 Hau: 20 
Hori: 19 
Hura: 1 

Hauek: 1 

6 
8 
1 

 6 
7 
 

1 

 7 
3 

 1 
1 

   

2;04;12 Hau: 79 
Hori: 10 
Hura: 1 

Hauek: 1 
Horiek: 1 

18 
3 

 56 
5 
 

1 
1 

 3 
2 

 1 
 
1 

 1  

2;04;25 Hau: 31 18  9  2  2    
2;05;09 Hau: 25 

Hori: 1 
Hauek: 2 
Horiek: 1 

1 
 

1 

 10 
 

1 

 
1 

12 
 
 

1 

 2    

2;05;23 Hau: 10 
Hori: 1 
Hura: 4 

Hauek: 2 

2 
1 
4 
2 

 5  3      

2;06;05 Hau: 15 
Hori: 3 

Hauek: 2 

1 
1 
1 

 6 
1 
1 

 5  3 
1 

   

2;06;20 Hau: 64 
Hori: 1 

1  21  39  3 
1 
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2;07;04 Hau: 58 
Hori: 3 

7  25 
1 

 23 
1 

 3 
1 

   

2;07;17 Hau: 27 
Hori: 2 

Horiek: 1 

2  2 
1 
1 

 20  3 
1 

   

2;08;00 Hau: 18   7  9  2    
2;08;16 Hau: 25 6  11  7  1    
2;09;00 Hau: 25 

Hauek: 2 
2  6  14 

1 
 3 

1 
   

2;09;15 Hau: 41 
Hori: 4 

2  9 
2 

 22 
2 

2 6    

2;09;29 Hau: 46 
Hori: 2 

Hauek: 5 

2  26 
 

2 

 15 
2 
3 

 2 1   

2;10;11 Hau: 37 
Hori: 5 

Hauek: 2 

3 
1 
1 

 14 
3 

 9 
1 
1 

2 9    

2;10;26 Hau: 3 
Hauxe:1 
Hori: 1 

Hauek: 1 

 
1 

 1  
 
1 

2 
 
 

1 

     

2;11;10 Hau: 25 
Hori: 1 

Hauek: 1 

1  13 
1 
1 

 8 1 2    

2;11;23 Hau: 15 
Hori: 1 

2  2  8 
1 

 3    

3;00;07 Hau: 3     3      
Orotara 1.233 432  391        2 279        5 65         1 4  
%   35,03  31,87  23,03  5,35 0,  

 
 
Erakusleak 1;05;04 adinarekin agertzen hasten badira ere (horretan eta 

hurrengo bi saioetan adibide bana besterik ez dago), esan daiteke finkatzen 
1;07;18 adinarekin hasten direla; izan ere, hemendik aurrerako saio guztietan 
agertzen da, denetan aldi mordoxkatan ekoitzia. 

 
Haurrak gehien erabiltzen duena hau erakuslea da, guztira 1.136 bider 

agertzen baita. Hurrena, bigarren graduko erakuslea heldu zaigu (66 bider), eta 
1;09;01eko saiora arte ez du haurrak ekoizten (hala ere, badirudi zinetako 
desberdintasuna 2;01;06tik aurrera egiten duela). Hirugarren gradukoa sei bider 
besterik ez dugu ediren corpus guztian, eta 2;03;28tik aitzina ekoitziak daude 
denak. Pluraleko erakusleak 2;02;02 adinarekin hasten dira agertzen (horiek 
erakuslea ekoizten du lehenbizi, eta ia bi hilabete beranduago hauek erakusle 
plurala), eta 2;03;28ko saiotik aurrera singularreko eta pluraleko formak 
noiznahi agertzen dira. Hauek erakuslea 19 aldiz aurki daiteke, eta horiek 
erakuslea, berriz, 5 bider baizik ez. 

 
Azpimarratu nahi dugu, behin besterik ez bada agertzen ere, -xe atzizkia 

duen erakusle indartua agertzen dela hiru urte baino lehen; hain zuzen ere, 
Egoitzek hauxe erakusle indartua 2;10;26 adinarekin ematen du, eta ez da 
beranduagoko grabaketetan aurkitzen, esan bezala behin bakarrik ematen du 
eta. 

 
Erakusle kopurua, ardatz elementua agerian edo ezkutuan dutela 

emanak, orotara 1.233ra iristen da. Hauetarik %92,13etan hau erakuslea 
agertzen da, eta gainerakoak ekoizpen guztien %8ra ere ez dira iristen. 
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Testuinguruari begiratuz, erakuslerik gehienak aditzik gabeko esaldietan 
emanak daude, eta bakarrik edo perpausairean ageri direnak nahiko 
parekaturik gelditzen dira, bien artean ekoizpen guztien  %67ra iristen direlarik. 
Adizdunen artean subjektutzat emanak edireten ditugu gailen %23,03ko 
portzentaiarekin; objektutzat emanak askoz urriagoak dira, ailegatu ere, ez 
baitira %5,5ra ailegatzen. Esan behar dugu erakusleak subjektutzat erruz 
erabiltzeko arrazoietako bat Egoitzek hau zer da? moduko galdera perpausak 
maiz erabiltzea dela Egoitzek, eta horrek igotzen duela erakusle subjektuen 
kopurua. 

 
Lehenbiziko ekoizpenetan, aro ezgramatikalean, hau da, haurrak oraindik 

inolako marka morfologikorik erabiltzen ez duenean, erakusleak erruz agertzen 
dira, baina elementu seinalatzaile eta deiktiko modura. Begira, bestela, 
adibidetako dakargun pasarte hau: 

 
 

(20) H: (Mahai gainean haurra jazten) Eon, bestea! Beste zapata non  
  dugu? Beste zapatilla? 
  E: Hau. (Lurrera seinalatuz). 
  H: Nora bota duzu? 
  E: Hau. 
  K: Non? Hura zapata da, ez da berdina! Non da hemengoa? (Beste   
 hanka seinalatuz). 
  E: Hau. (Lurrera seinalatuz). 
  K: Ez da! 
  E: Hau. (Lurrean dagoen bota seinalatuz). (1;08;03) 

 
Adin honetan (1;08;03 adinean) Egoitzek erakusle deiktikoa erabiliagatik, 

ez da gai oraindik ez leku erakusleak erabiltzeko, ez eta deklinatzeko ere. Esan 
daiteke, hortaz, garai honetako erakusleek erabat funtzio pragmatikoaren 
arabera erabiltzen direla eta ez dutela inolaz ere funtzio morfosintaktikorik 
betetzen. 

 
 
Haur hizkerako aditzekin agertutako ekoizpenak alde batera utziz, 

erakuslea objektutzat azaltzen zaigun lehenbiziko saioa 2;00;08koa da, eta 
subjektutzat ibilia, hilabete bat beranduago agertzen da, 2;01;06 adinarekin. 
Baina bi funtzioak betetzen dituztela 2;03;00ko saiotik aurrera aurkitzen ditugu. 
Hona garai horretan eta ondorengoetan aurkitutako hainbat emanaldi: 

 
 

(21) Hau patu. (2;00;08) 
(22) (U)txi, hau (u)txi. (2;00;29) 
(23) Hau la [da]. (2;01;06) 
(24) Hau xel (d)a? (2;01;19) 
(25) Hau nenena [nerea] ra [da]. (2;01;19) 
(26) Hori zel (d)a? (2;02;02) 
(27) Hau, hau (e)kaRi, eh! (2;02;18) 
(28) Hau haundia ra. (2;03;00) 
(29) Utzi hau. (2;03;00) 
(30) Exin (d)a hau hola patu, 'txix' hola. (2;03;28) 
(31) Hora ya amak ate[ra] do. (2;04;12) 
(32) Hara, hok attarak [attanak]. (2;04;12) 
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(33) Dadan [ñañan] itten belala [belarra] ta hau lolo itten    
 et(z)a(n)ta. (2;05;09) 
(34) Nik hoiek. (2;06;05) 
(35) Hau Egoitxek i(n) do, eh. (2;07;04) 
(36) Horik hemen butxita [bustita]. (2;07;17) 
(37) Hau la [da] Ibaiek patzeko, eh. (2;08;00) 
(38) Behi hau xa(r)txe(n) da. (2;09;15) 
(39) Hoik lia [dia] lau. (2;10;11) 
(40) Hau eloli i(n)go la heme(n)dik. (2;11;10) 
(41) Hau xen xaha[g]ia ta hola 'tulun-tulun, tulun-tulun,…'    
 (3;00;07) 

 
 
Ardatz elementuarekin batera zinetako determinatzaile bezala erabiltzen 

ditueneko adibideak, eta zehaztasun gehiago, aurreko kapituluan erakusleei 
eskainitako 9.2.1.2. atalean ikus daitezke. 

 
 
 
c) Izenen testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
 
Izenordainekin eta erakusleekin jokatu dugun bezalaxe eginen dugu 

izenekin ere, hauen testuingurua eta funtzioa zein diren azalduz. Kontuan hartu, 
nahiz eta izen mota desberdinak eman, izen soil-soilen deskribaketaz ari 
garela, eta ez izenondo edo izen + izenondo multzoen deskribaketaz. 

 
 
 

 x. koadroa. Egoitz. Absolutiboa: Izenak beren testuinguruan 
ADINA Orotara 

 
B.   A.   H. 

 
Bak. 

B.   A.  H. 

k gabe 
P.aire 

B.   A.  H.

 
Subj. 

B.   A.  H.

Adizdunak
Objek. 

B.   A.  H. 

 
Atrib. 

B.   A.  H.

 
Has. 

B.   A. 

okatiboak
Erd. 

B.  A. 

 
Buk. 
B.  A. 

1;03;03 -        6      37 -       6     37        
1;04;00 -        2      64 -       2     64        
1;05;04 -       20     31 -      20    31        
1;06;05 -       20     79 -      20   79        
1;06;22 -       16     71 -      16    71        
1;07;08 -       11     21 -      11    21        
1;07;18 -       13     64 -      13   35                29       
1;08;03 -       26     96 -      15    47 -     11    49       
1;08;17 2     11   113 2     11    83 -       -      30       
1;09;01 7     19   137 7     17  116 -       2     21       
1;09;16 24   19   116 21   13   81 3      6    35       
1;09;28 14     -       88    7     -       52 7     -      36       
1;10;13 4       8      56 -       5     23 4      3     33       
1;10;27 17    16    30 8     14    24 9      2      6       
1;11;11 23    10    38 15    7     25 8      3     12                   1     
1;11;24 34    19    39 32    16   32 1      3      7  1      -      2     
2;00;08 27    37    49 18    23   30 9    13    19  -      1       -     
2;00;29 25    35      8 13    31     7 9      3       1  -      1       -  3   
2;01;06 42    57    39 36    47   21 6      9     16  -      1      2     
2;01;19 43    67    22 35    51     5 6    13    16 -       1       1 2      2       -     
2;02;02 7      31     18 4      21   11 3      4      6  -      3        - -      -       1 -         1   
2;02;18 21    96    32 14    55   19 7    26    13 -       6       - -      7        -  -         1  -         1 
2;03;00 16    52    15 12    25     6 2      6       7 1      8       2 -      7        - -     5       - 1        1   
2;03;14 38    56      3 18    34     2 11   10     1 7      5       - -     16       -  1        1   
2;03;28 3      67     17 2      18     2 1     28   14 -       7       - -     10      1 -      2      -   -        2 
2;04;12 4      90     24 3      53     6 1     29   18 -        -       - -      5        - -      3      -    
2;04;25 4      25       7 3      12     5 -       8       1 -       2      1 -      3        -  1         -   
2;05;09 18    88      8 9      37     4 6     29     1 2      9      2 -      9       1 1     11    -    
2;05;23 1      15       - 1      14       -    -      1       -    
2;06;05 12    61      6 7      39      6 5     12      - -       2       - -      8        -     
2;06;20 11    77      7 -       24      3 1     27     4 4      7       - 6     10      - -      8       - -         1   
2;07;04 5      79     13 3      23      2 1     21   10 1      8       - -      23     1 -      3       - -         1   
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2;07;17 20    87       5 6      39      2 6     23     3 -       4       - 2     12     - 1    11      - 4         -  1        - 
2;08;00 7      64       1 3      26      - -      16     1 1      3       - 1     17     - -      1       - 2       1   
2;08;16 2      39       7 1      25      3 -      12     2  -      8       1 -      3      1 1         -   
2;09;00 10    61      1 6      19       - 1     19     1 1      8       - 1     12      - 1     3       -    
2;09;15 6     106     2 -        6        - -      25     1 2     42      - 4     27      - -      6      1    
2;09;29 4      54      4 -        2        - 2     17     4 1      9       - -      15      - -      9       - 1         -  -        2 
2;10;11 6      57      1 -       19      - 3     12     1 1      3       - -      14      - -      7       - 1        1 -         1 1         - 
2;10;26 2      58       - 2      10      - -      21      - -       3       - -      9        - -     14     - -         1   
2;11;10 6     123      5 3      10      4 -      44      - -      24     1 -      41      - -      4       - 2         - 1        -  
2;11;23 5      48       1 4      11      1 -      14      - -       7       - -       9       - -      1       - -         3  1        3 
3;00;07 12    68       - 2       6        - 6     14      - 1      15     - -      26     - 1     4       - 1        1  1        1 
Orotara (1)    (2)   (3) (4)   (5)  (6) (7)  (8)  (9) 22  173   7 17   296   9 4    96     3 18    13 2       1 4       9 
 3.797 2.122 1.001 202 322 103 31 3 13 
%  55,88 26,36 5,31 8,48 2,71  1,23  
B. = Berez

 
(1)  (2) (3)  (4) (5) (6)  (7) (8) (9) 
482   1.938  1.377  297 865 960  118 485 398 

 
Hasteko, esan daiteke kopuru orokorrei begiratuz izen arruntak eta haur 

hizkerakoak direla ugarienak, eta lehenbiziko 1;03;03ko grabaketatik aurrera 
aurki daitezkeela. Izen bereziak, aldiz, bost hilabete beranduago arte, 1;08;17 
arte, ez ditugu aurkitzen; eta adin honetatik aitzina hiru izen motak ekoizten ditu 
haurrak. 

 
Beste datu interesgarria aipatzekotan esanen genuke haurraren hizkuntz 

jabekuntzaren literaturan esan ohi dena baiezta daitekeela hemen azaltzen 
diren datuekin ere, hots, haurrak hitz bakarreko ekoizpenak egiten dituela 
hizkuntza ikasten hasten denean (1;03;03tik 1;07;08 arte aurkitu ditugun 
ekoizpen guztiak bakarrik emanda daude), gero bi hitzeko esaldiak agertzen 
dira eta pittinka-pittinka osagaiak gehituz joaten da. Ohartu 1;07;08tik 
lehenbiziko esaldi adizduna agertu arte (1;11;11 arte) bakarrik eta 
perpausairean emanikako ekoizpenak besterik ez ditugula. Esaldi adizdun 
gehiago adin honetatik aurrera aurki daitezke. 

 
Hori dela eta, kopuru orokorrei so eginez, aditzik gabeko esaldiak 

(bakarrik eta perpausairean daudenak) 3.100ez goiti dira, portzentaietan 
corpuseko %82,24a. Kopuru honi bokatiboan aditzik gabe emandakoak 
gehitzen baditugu pixkaren bat gehixeago igoko litzateke kopurua. Beraz, esan 
daiteke zinetako perpausak, goienez jota, %20 direla corpusean, ekoizpen 
guztietatik 600 pasatxoak baitira adizdunak. 

 
Esaldi adizdun hauek, portzentaietan nahiko kopuru urria osatzen duten 

arren, absolutiboaren (eta gainerako gramatika kasuen) azterketarako 
abiapuntu eta oinarrietako bat direla esan behar dugu. 

 
Esaldi mota hauek garrantzitsuak dira, absolutiboaren aro gramatikala 

eta ezgramatikala bereizten lagunduko digutelako. Absolutiboak bi funtzio 
sintaktiko nagusi betetzen dituela esaten denean (subjektuarena eta 
objektuarena) aditzari behatu behar zaio, eta batez ere hizkuntz jabekuntzaren 
lehenengo ekoizpenak direnean, aro gramatikalaren hasieraren giltzarria 
hemen baitatza. 

 
Egoitzek objektutzat ematen duen lehenbiziko izena 1;11;11 saioan 

agertzen da; lehenbiziko subjektuak, berriz, hiru hilabete beranduago agertzen 
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dira, 2;01;19 saioan; eta atributua subjektua baino zertxoren bat beranduago, 
2;02;02 grabaketan. Lehenbiziko izenak deiki modura ibiliak, 2;00;29ko saioan 
ikusten ditugu. Esan daiteke, hortaz, 2;01 adinaren inguruan hasten dela Egoitz 
absolutiboak dituen funtzio sintaktiko nagusiak (subjektu, objektu, atributu eta 
deiki modura) erabiltzen. 

 
Erakusleen garapenarekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Koadroan 

begiratuz gero esaldi adizdunen multzoan, lehenbizi objektutzat agertzen da 
erakuslea; gero, hiru grabaketetan subjektu bezala besterik ez dugu aurkitzen, 
eta 2;03;00ko saiotik aurrera subjektu nahiz objektu bezala ematen ditu haurrak 
saio guztietan. 

 
Aurreko kapituluan ediren daitezke mota guztietako adibideak: izen 

berezienak (1-29), izen arruntenak funtzio desberdinekin (perpausairean (59-
64), subjektu modura (65-77), objektutzat (78-90), atributu gisara (91-99) edo 
bokatiboan (100-110)), eta haur hizkerako izenenak (141-175). 

 
 
d) Kasu marka daramaten hitzen kategoria 
 
Absolutiboaren kasu marka ø denez, deklinabide atzizkirik ez duten 

hitzak hartu ditugu atal honetan sartzeko. Esan dezakegu aurreko kapitulu 
osoan eta kapitulu honetan orain arte azaldu ditugun datuen laburpen bat edo 
dela honako hau. 

 
 xa. koadroa. Egoitz: Absolutiboan agertzen diren kategoria desberdinak 
ADINA  IZENAK Perts. Erak. Galdetz.  nbatzailea  
 Berez. A�rrunt H.H.Iz. Izord.   zehaz. zegab. orok. 
1;03;04  6 37       
1;04;00  2 64       
1;05;04  20 31  1     
1;06;05  20 79       
1;06;22  16 71  1     
1;07;08  11 21  1     
1;07;18  13 64  28     
1;08;03  26 96  65     
1;08;17 2 11 113  55     
1;09;01 7 19 139  33     
1;09;16 24 19 116  41   1  
1;09;28 14  88  49     
1;10;13 4 8 56  41     
1;10;27 17 16 30  27     
1;11;11 23 10 38 3 50  15 4  
1;11;24 34 19 39 8 13  5 6  
2;00;08 27 37 49 1 44  15 6 3 
2;00;29 25 35 8  3     
2;01;06 42 57 39  18   1  
2;01;19 43 67 22  9 3    
2;02;02 7 31 18  14 8  1  
2;02;18 21 96 32  9 2 2   
2;03;00 16 52 15  72 22 7 2 1 
2;03;14 38 56 3 1 9 6 2 6  
2;03;28 3 67 17  41  8  2 
2;04;12 4 90 24  92 2 4 1  
2;04;25 4 25 7 1 31 4 3 1 3 
2;05;09 18 88 8 1 29 3 8 1 2 
2;05;23 1 15   17     
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2;06;05 12 61 6 3 20 3 5 3  
2;06;20 11 77 7  65 3  3  
2;07;04 5 79 13 3 61 13 1 5 3 
2;07;17 20 87 5 3 30 26 3   
2;08;00 7 64 1 3 18 10  4 1 
2;08;16 2 39 7 10 25 19 1   
2;09;00 10 61 1 1 27 72 1 2 1 
2;09;15 6 106 2 7 45 27 1 4 1 
2;09;29 4 54 4 4 53 61 6 4 4 
2;10;11 6 57 1 1 44 67 14 16 8 
2;10;26 2 58  12 6 20 9 2 3 
2;11;10 6 123 5 6 27 31 4 4 3 
2;11;23 5 48 1 3 16 83 1 1  
3;00;07 12 69  14 3 6    
Orotara 482 1.938 1.377 85 1.233 501 117 84 35 
%  54,77  1,22 17,78 7,22  3,4  

 
 
 

 xb. koadroa. Egoitz: Absolutiboan agertzen diren kategoria desberdinak 
ADINA  ONDOAK Iz. +  ZENLAGUNA  OROTARA 
 Izondo. Partiz. + izond. -ko -en 'Beste' xa + xb 
1;03;03       43 + 0 =  43
1;04;00       66 + 0 =  66
1;05;04       52 + 0 =  52
1;06;05       99 + 0 =  99
1;06;22 1      88+ 1 =  89
1;07;08       33 + 0 =  33
1;07;18 2      105 + 2 = 107
1;08;03 12      187 + 12 = 199
1;08;17 6      181 + 6 = 187
1;09;01 4      198 + 4 = 202
1;09;16 3      201 + 3 = 204
1;09;28       151 + 0 = 151
1;10;13 2  5    109 + 7 = 116
1;10;27 2  5    90 + 7 =   97
1;11;11 4  2    143 + 6 = 149
1;11;24 8  4    124 + 12 = 136
2;00;08 8  3    182 + 11 = 193
2;00;29 11 4 6    71 + 21 =   92
2;01;06 14  6    157 + 20 = 177
2;01;19 5    13 6 144 + 24 = 168
2;02;02 9     5 79 + 14 =   93
2;02;18 21  3 1 2 7 162 + 34 = 196
2;03;00 51 1 5  12 4 192 + 73 = 265
2;03;14 19  3 1 13 6 121 + 42 = 163
2;03;28 14  4 9 4 9 138 + 40 = 178
2;04;12 41  4  9 1 217 + 55 = 272
2;04;25 13  6 2 5 3 79 + 29 = 108
2;05;09 24  12 7 6 7 158 + 56 = 214
2;05;23 14   2 2  33 + 18 =   51
2;06;05 26 1 7 1  5 113 + 40 = 153
2;06;20 11  3 25 23  166 + 62 = 228
2;07;04 8 13 4 16 15 4 183 + 60 = 243
2;07;17 6 1 3  3  174 + 13 = 187
2;08;00 18 2 2 1 7  108 + 30 = 138
2;08;16 4  8 2 6  103 + 20 = 123
2;09;00 4  6  10 3 176 + 23 = 199
2;09;15 24 9 27 2 7 6 209 + 75 = 284
2;09;29 12 16 18  13 1 194 + 60 = 254
2;10;11 24 5 17 1 22 3 214 + 72 = 286
2;10;26 8 4  1 1 1 112 + 14 = 126
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2;11;10 7  20 1 28 7 208 + 63 = 271
2;11;23 5 3  4 8 2 158 + 22 = 180
3;00;07 1  2 1 7 2 104 + 13 = 117
Orotara 451 59 185 77 226 82 5.852 + 1.080 =

= 6.932
%  35 2,65  5,55  

 
 
Tenporalizazioaren aldetik, grabaketen hasiera-hasieratik izen arruntak 

nahiz haur hizkerakoak aurki ditzakegu, eta bost hilabete beranduago, 1;08;17 
adinarekin hasten dira izen bereziak. Ondotik, erakusleak dira agertzen; 
lehenbizi oso bakanka ekoitzi arren (hiru saiotan bana besterik ez) 1;07;18ko 
grabaketatik aurrera izugarri ugaltzen dira. Izenondoak ere erakusleekin 
bateratsu azaltzen dira, baina partizipioak, izenondo mota bat izan arren, askoz 
beranduago dakuskigu. 

 
Izenki multzoak 1;10;13 adinarekin aurki daitezke, zenbatzaileak 

agertzen diren garaitsuan, 1;11;11tik aitzina emankortasunarekin. Egoitzek 
ematen dituen lehenengo pertsonako izenordainak ere adin horrexetakoak dira; 
ikusi dugun bezala, berez, ez dira absolutiboko formak, kasu marka eskas 
duten ekoizpenak baizik, zuzen erabiltzen aurrerago hasiko baita. Eta 2;01;19 
adinean agertzen dira bai galdetzaileak, bai eta izenlagunen gainean eraikitako 
absolutiboko formak ere. 

 
Kopuru orokorrei begiratuz, absolutibotzat jo ditugun forma guztien erdiak 

baino gehixeago, ia %55a, izenak dira; segidan, diferentzia frankorekin 
erakusleak ditugu ekoizpenen ia %18rekin. Hala ere, esan behar dugu 
kopuruari begiratuz erakusle asko dagoela, denetara 1.233. Guztien %7 
inguruan gelditzen dira galdetzaileak eta izenondoak; gutxien agertzen direnak, 
berriz, izenordainak dira, %1,22 portzentaiarekin. 

 
 
10.2.1.2.- Ergatiboa (-k) 
 
Kapitulu honen sarreran esan bezala hiru alderdiri eginen diegu so kasu 

marka hau deskribatzerakoan: a) kasu atzizkia noiz agertzen den eta zein hitz 
'kategoriari' eransten zaion, b) gauzatutako ergatibo formak zein testuingurutan 
azaltzen diren, eta c) aipatutako datuez gain, zenbat egitura iragankor gehiago 
erabiltzen dituen, eman zezakeen subjektu ergatibodunik gauzatu gabe. 

 
 
 a) Kasu atzizkiaren agerpena 
 
Aditzarekin komunztadura duen gramatika kasu honen deskribaketa 

egiteko, azal dezagun lehenbizi saioz saio zenbat ergatibodun forma aurkitu 
ditugun eta zein elementuri itsatsi zaion kasu atzizkia. Marka honen erabilera 
orokorra zein den begiratu batean ikus dadin ondoan eskaintzen dugu koadroa. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Ergatiboa 
ADINA Orotara  

Berez. 
IZENAK
Arrunt 

 
H.H.I. 

Erak. Perts. 
izord. 

Izondo. IS 
konpl. 

Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 
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1;03;03           
1;04;00           
1;05;04           
1;06;05           
1;06;22           
1;07;08           
1;07;18          1 
1;08;03          1 
1;08;17           
1;09;01          1 
1;09;16          4 
1;09;28          2 
1;10;13           
1;10;27          1 
1;11;11          1 
1;11;24          2 
2;00;08          2 
2;00;29          5 
2;01;06 1  1       6 
2;01;19          13 
2;02;02 6    6      
2;02;18 20 2 15 2 1      2 
2;03;00 19 9 4 2 4    1  
2;03;14 9 7 2        2 
2;03;28 18 10 5  2  1   1 
2;04;12 34 8 11  12  3    
2;04;25 12 3 4 1 2 1 1    
2;05;09 18 8 7 1  2     
2;05;23           
2;06;05 17 6 1  1 9    1 
2;06;20 25 10 9   6     3 
2;07;04 20 12 6 2 1 1     
2;07;17 19 13 2  2 2     
2;08;00 13 7 2   4   1  
2;08;16 20 3 4  2 11     
2;09;00 23 4 14  1 4     
2;09;15 16 3 2  1 10     
2;09;29 15 3 4, 1p  2 3 1 1   
2;10;11 40 9 6 3  19 1 2   
2;10;26 19 1 6   12   1  
2;11;10 35 2 12  8 11  3  2  
2;11;23 19 3 5  2 9   1  
3;00;07 21 5 9, 1p.   5  1  1 
Orotara 439, 2p. 128 131, 2p 11 46 109 7 7   
%  29,15 29,84 2,5 10,47 24,82 1,59 1,59   

p. = pl           
 
 
Haurrak emandako ergatibozko lehenbiziko forma 2;01;16 adinekoa da, 

eta saio horretan behin besterik ez dugu aurkitzen; ezegitezko hutsen aldera 
begiratuz gero, ohar gaitezko adin horretan oraindik ugari direla honelakoak. 
Beraz, egitura honen gramatikalizazioaren hasierako unetzat har daiteke data 
hau. 

 
Hilabete bat beranduagoko saiotik aitzina, hau da, 2;02;02 adinetik aitzina 

(EBBL Brownen II. mailara iristear dagoela) grabaketa guztietan agertzen da, 
eta ezegitezko hutsak nabarmen urritzen dira. Haurra ergatibozko formak 
arruntean ekoizten hasten denean ezegitezko hutsak ez dira lehengo aro 
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ezgramatikalean bezala agertzen; bai baitirudi hutsen kopurua jaisteaz gainera 
bakan suertatzen direla. 

 
Agerpen uneari atxikiz, ez dirudi kategoria mota jakin bat nabarmentzen 

denik ergatibo marka hartzeko garaian; izenak eta erakusleak paretsuan 
azaltzen dira; beranduxeago izenondoak 2;03;28 adinarekin, eta hemendik 
hilabete batera, beranduenik, pertsona izenordainak. Esan daiteke izenak, 
izenordainak eta erakusleak ekoizten hasten diren unetik aurrera saio guztietan 
azaltzen direla, eta portzentualki gehien gauzatzen diren kategoriak ditugula. 

 
Zenbait adibide emanen ditugu esandakoaren erakusgarri. Hasteko, 

ergatibo atzizkia izen bereziei erantsirik agertzen diren ekoizpenak azalduko 
ditugu: 

 
(42) Hola Unaik. (2;02;18) 
(43) Hau amak, Egoitzek hau. (2;03;00) 
(44) Ibaiek ha(r)tu do. (2;03;14) 
(45) Eta (i)txi in (d)o Egotxek. (2;03;28) 
(46) Hara betxe [beste] Ekoitxek XXX bihatxa. (2;04;12) 
(47) Ta, holokok bado Egoitxek, eh. (2;05;09) 
(48) Han Ibaiek. (2;06;05) 
(49) Egoitxek lalu-gal(d)u ru lilua [dirua]. (2;06;20) 
(50) Heben… Egoitxek baraxkik [marraxkik] itteko. (2;07;04) 
(51) Egoitxek hautxi xun. (2;07;17) 
(52) E: Bai! (Ipuinera begira). Beira Egoitxeri! (Ohean poteak egiten  
  hasiz; I. sartzen da logelan eta E.rekin jolasean hasi   
 ohearen gainean). Ibai bota, Ibai lulela bota! (I.k bera    bota 
du). 
  H: Ibaiek bota? 
  E: Lulela, e! 
  H: (I.k bultzatu eta E. berriz erori, bere ipuinarekin)  Ara! 
  E: (Belaunikatuz)  Ibaie bota lulela! Ibai bota lulera! XXX XXX,  
  e! (I.ri begira, oihuka; jolasean hasten dira berriz; I.k   
 bere burua bota)  Ibai loli! (2;07;17) 
(53) Hau la [da] Ibaiek patzeko, eh. (2;08;00) 
(54) Bianditxek exto nahi bixik(l)eta. (2;08;16) 
(55) Ta Odadek [Oihanek] emate(n) do goxokiak. (2;09;00) 
(56) Lolo itteko oxaba Ga [Juan] Goxek. (2;09;15) 
(57) Eta Loloteok [Doroteok] ele bai. (2;09;29) 
(58) Di-di daix [ni-ni naix] Ibai ta, Ibaiek ha(r)tu lo txupatxus.   
  (2;10;11) 
(59) Nahikalik [Nahikarik] heben da [ja(rri)] b(eh)al (d)o.   
 (2;11;10) 
(60) Kabioda [kamiona] lo ['du'| Ibaiek. (2;11;23) 
(61) Txano Go(r)ritxok. (3;00;07) 

 
Adibide hauetako ergatibodun sintagmek duten -k atzizkia, ongi aditzen 

da, eta salbuespen bakarra hona bereziki ekarri dugun (52)ko adibidea dugu. 
Transkribapenaren zatitxoa eman dugu, zeren Ibaie(k) lurrera bota esaldia 
soilik hartuz gero, zalantzarik ez baitago zuzen dagoela, baina testuingurune 
guztia kontutan hartuz ez dirudi hain ongi eratua dagoenik, itxuraz bederik. 
Hasiera batean, anaia Ibaik ohetik beheiti botatzen du Egoitz, eta honek Ibai 
bota, Ibai lurrera bota esaten du, alderantzizkoa gertatu den arren. Goizuetako 
hizkeraren arabera Ibai(e)k esan daitekeenez, hau da, loturazko -e- batekin edo 
gabe, baliteke haurrak, inguramendu fonikoa dela eta, ekoizpen horietako 
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zenbaitetan amaierako -k herskaria ez ahoskatzea, batzuetan Ibaie(k) esanez 
eta besteetan Ibai(k) ahoskatuz. Orduan, agian, ontzat hartu beharko genituzke 
guztiak. Hala ere, ez du horrela ulertu helduak eta nolabait zuzendu egiten dio 
haurrari zinetako forma osoa galderaren bitartez emanez. Baina berehala, 
haurra zuzen abiatzen bada ere ergatibodun marka sartuz -edo loturazko -e-ren 
aztarna utziz-, hurrengo esaldian agentea absolutiboan paratzen duela iduri du, 
hasieran burututako ekoizpenetan gertatu den antzera, hau da, Ibaiek bota-tik 
Ibai bota-ra pasatzen da haurra. 

 
Honek bultzatzen gaitu pentsaraztera eta esanaraztera ekintzaren egilea 

eta jasalea pertsonak direnean, eta beharbada bizidunak, haurra ez dela gai 
oraindik 2;07;17 adinean bata zein bestea ongi bereizteko, eta dagokion kasu-
marka zuzen emateko207. Bestela, aipatutako ekoizpenen zuzentasun ezaren 
arrazoiak bilatzea zail suertatzen zaigu. 

 
Ergatibo marka izen arruntei erantsirik duten adibideen artean hondoko 

hauek idoro daitezke: 
 

(62) Attonak. (2;01;06) 
(63) Talik [zaldik]  'iii'. (2;02;18) 
(64) E: (Traktorearen palarekin dabil; lehoia erortzen zaio palatik)   
 Bota! L(eh)oiak totera [traktorea], bota l(eh)oiak    totera. 
  H: Lehoia traktorek bota al do? Zeñek bota do? 
  E: L(eh)oia totera. (2;02;18) 
(65)  Hau amak. (2;03;00) 
(66) Gelo [gero] pu(n)pa itten (d)o talik [zaldik]. (2;03;28) 
(67) T(r)enak 'tu-tu-tu' itxen [itten] (d)o, t(r)enak 'tu-tu-tu'.   
 (2;04;12) 
(68) 'Korokokora' itte(n) ro olalak [ollarrak]. (2;04;25) 
(69) Behiak dahi [nahi] do ex(n)ea. (2;05;09) 
(70) Palak `bu' betti, ta gotti ta bota. (2;06;05) 
(71) Attonak bota ro. (2;06;20) 
(72) 'Altxa' exa(n) du kixodak [gixonak]. (2;07;04) 
(73) Attak hautxi ro. (2;07;17) 
(74) Hanka xa(n)patu bil(d)otxak. (2;08;00) 
(75) Xe itten (d)o ha(r)txak? (2;08;16) 
(76) Xal(d)ik ha(r)txen do bal(d)etik Kola Kau. (2;09;00) 
(77) … abak [amak] do… aba ta… aba ta Egoix (d)iho(az). (2;09;15) 
(78) Oai(n) dodik [nondik] ate[ra] b(eh)al (d)o gixodak, eh?   
 (2;09;29) 
(79) Amali [amari] paxatxen tx[a]io hau nahi dula amak. (2;10;11) 
(80) XXX, abak [amak] eka(rri)ko lo ipuia a(n)txubeda. (2;10;26) 
(81) Oai(n) paxeora do [jon] b(eh)al (d)o xal(d)ik delekin   
 [nerekin]. (2;11;10) 
(82) Ta gelo [gero] ha(r)tuko lo t(r)atolek. (2;11;10) 
(83) Oxabak i(n)go lo. (2;11;23) 
(84) Astok itte(n) do 'aaa' itte(n) do astok. (3;00;07) 

 
Arestian zalantzan paratzen bagenuen (52) ekoizpena, are eta arrazoi 

gehiagorekin ipin daiteke orain ekarri dugun (64)a; zeren alde batetik, 
ergatibodun formak ekoizten hasten den garaikoa da honako hau, 2;02;18koa 
hain zuzen ere; eta beste aldetik, formari bakarrari begiratuz, haurrak ematen 
duen l(eh)oiak totera [traktorea] esaldia ongi dagoela esan badaiteke ere, 

                                                 
207 Itziar Idiazabal, egitura transitiboei buruzko lana. (?) 
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testuinguruari so eginez dudazkoagoa da baieztapen hori, haurrak esaten 
duenaren kontrakoa dela baitirudi. 

 
Iruzkindu nahi dugun beste adibidea (77)koa da. Ekoizpen honetan 

Egoitz ergatibodun sintagmarekin (eta aditzarekin) hasten da zerbait esaten, 
baina gero, zalantzazko une baten ondoren (horren lekuko dira tarteko hitzak: 
… aba [ama] ta…), nor sintagma eta aditza aukeratzen ditu. 

 
Adibideen artean ez ditugu aipatu baina, izenen artean badira bi oso 

bereziak iruzkintzeko hona ekarri nahi ditugunak. Ondoko hauek dira: 
 

(85) Axtoak hola itte(n) txun. (3;00;07) 
(86) Bai, ta otxoa(k) lo ha(r)tu xun. (3;00;07) 

 
Bi ekoizpenak adin berekoak dira eta bi adibideetan izena bera da 

ergatibodun atzizkia daramana; bien artean dagoen desberdintasuna da 
lehenbizikoan atzizkiaren herskaria ongi entzuten dela eta bigarrenean, berriz, 
ez. Arraroena, ordea, ez da hori. Bertako hizkeraren arabera, bokalez bukatzen 
diren hitzetan artikulua hitzaren amaierako bokalari asimilatzen zaio, baina 
Egoitzek ekoiztu dituen bi izen hauetan artikulua agerian dute (haurrak astoak 
eta otsoa(k) dio astok eta otso(k) esan beharrean). Horrek adierazten digu, 
hortaz, ez daudela bertako ahozko hizkeraren arabera emanak, eskolan 
(batuan) ikasi duenaren arabera baizik. 

 
Aipatu ditugun bi adibide horiezaz landara, corpus guztian ez dago 

ergatiboan artikuluarekin aurki daitekeen beste ekoizpenik. 
 
Izenen artean haur hizkerako ale batzuk (eta sail honetan sartu ditugun 

beste batzuk) ere badaude kasu marka hau agerian daramatenak, eta helduen 
ereduari jarraikiz emanak direnak. Honatx idoro ditugun gehienxkoenak: 

 
(87) Pitxitxi, pitxitxik ez! (2;02;18) 
(88) Muk. (2;03;00) 
(89) Amatxok ho(r) (b)aro. (2;03;00) 
(90) 'Uau-uau' itte(n) ro uau-uauk. (2;04;25) 
(91) Gal(d)ua gabe pitxitxik be(g)ia. (2;07;04/2) 
(92) Abatxik bai baro kikia [ttikia] betitxu [betixu] bat. (2;05;09) 
(93) Amatxok alopak [arropak] jantxita. (2;10;11/2) 
(94) (A)matxok alopa(k) p(r)epa[ra]tuta. (2;10;11) 

 
(91)ko ekoizpena Egoitz puzle bat osatzen ari dela emana dago; gabe 

posposizioa ezabatuz gero, gramatikalki zuzen legoke esaldia, eta horrela ulertu 
behar dugula uste dugu. Baina ekoizpen hori gurutzaketaren baten ondorio dela 
suposatu behar dugu: pitxitxi begirik gabe (dago) esaldiaren eta galdua (du) 
pitxitxik begia edo antzeko esaldien arteko nahasketaren ondoriotzat jo behar 
dugu. 

 
Corpus guztian zehar pluraleko bi adibide besterik ez dira azaldu, eta aski 

berantiarrak dira gainera biak, lehenbizikoa ia 2;10 adinarekin ekoizten baitu 
haur honek. 

 
(95) Al(d)ik extute ex(n)ea. (2;09;29) 
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(96) Ta otxoa ikuxi xuten a(r)kumek eta…. (3;00;07) 
 
Pluralak direla esateko, sintagmetan ergatibo singularraren eta pluralaren 

arteko bereizketa morfologikoki egiten ez denez gero, aditzaren pluraltasunean 
oinarritu gara. 

 
Kasu marka itsatsia agertzen duen beste hitz multzo handia pertsona 

izenordainek osatzen dutena dugu. Euskara ergatiboari dagiokionez PRO-
DROP hizkuntza izanik, batez ere 1. eta 2. pertsonei dagozkien sintagma 
subjektuak gauzatzeko (edo ez gauzatzeko) aukera izan arren, askotan ematen 
ditu Egoitzek honelako esaldiak izenordaina agerian dutela. 

 
(97) Nik exin du(t). (2;04;25) 
(98) Hola i(n) nik. (2;05;09) 
(99) Hara, nik txátxeko [jazteko]. (2;06;05) 
(100) Nik billatuko lut. (2;06;20) 
(101) Gero nik dadan [ñañan] itteko. (2;07;04) 
(102) Nik txakula [txakurra]. (2;07;17/2) 
(103) Nik ele extut pelatu [grabatu]. (2;08;00). 
(104) Honekin joko nik, eh. (2;08;16) 
(105) Xuk bota. (2;09;00) 
(106) Xuk xe nahi xo ['duxu'], o hau o hau? (2;09;15) 
(107) Nik i(n)go ru(t) laxte(r)ra. (2;09;29). 
(108) Nik emango rit, bat. (2;10;11) 
(109) Nik extu(t) nahi. (2;10;26) 
(110) …, dik [nik] ebango [emango] lixu(t) t(r)atorea. (2;11;10) 
(111) Ni-nik ha(r)tuko rut. (2;11;23) 
(112) Guk oain kanpola [kanpora] jon b(eh)al (d)u[gu]. (3;00;07) 

 
Erakusleez soilik (izenkirik gabe) osatutako sintagmak arrunt goiz 

agertzen dira ergatibo markarekin, 2;02;02 adinarekin zehazki esan; eta 
azaltzen den unetik aurrera ia saio guztietan aurkitzen dugu. Hona adibideren 
bat edo beste: 

  
(113) E: Hola holek [honek]! Kax-ka(x) holek, ama! 
  J: Ze? 
  E: Hole(k) XXX kax [hone(k) XXXX kax]. 
  J: Kax-kax itten al do horrek? 
  E: (Zerbait joz berriz) Hole(k) XXX kax! (2;02;02) 
(114) Holek [honek] 'am'. (Jateko imintzioa eginez). (2;03;00/2) 
(115) Honek ttikia XXX XXX. (2;03;28) 
(116) Eta holek e(z)to jaten. (2;04;12) 
(117) Hau 'ka-ka-ka' itten (d)o honek. (2;04;25) 
(118) Halá, pu(n)pa itten do holek. (2;06;05) 
(119) Hodek e(z)to mara-madaxkik [mara-marraxkik] itten.   
 (2;07;04) 
(120) Xa(l)to, itte(n) ro honek. (2;07;17) 
(121) Ho(r)rek a(r)ropak dantxi[jantzi]…. (2;08;16) 
(122) Ta honek? (2;09;00) 
(123) Holek exto…. (2;09;29) 
(124) Xapela ttikia behal (d)o honek. (2;11;10) 
(125) Hodek e(re) do [non] do bexte ha(n)ka? (2;11;23) 

 
Zenbait ekoizpenetan amaierako -k herskaria ez entzun arren (cf. 113), 

zalantzarik ez dago ergatibozko formak direla, erraz iger daitekeen bezala, 
absolutiboari dagokion erroa baitaramate. 
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Honezaz gain, azpimarratu nahi dugu 2;04;25 adinerako haurra gai dela 

bere burua zuzentzeko208 (cf. 117; bai eta 77 ere). Esaldia erakusle 
absolutiboarekin hasi eta guztia bukatu ondoren berriro erakuslea dagokion 
kasu markarekin emateak adierazten digu Egoitzek adin horretarako egitura 
honen bigarren aroa (gramatikalizazio aroa) igaro duela. 

 
Badira, nahiz eta ez asko izan, ergatibo atzizkia izenondoari erantsia 

dutenak. Beheko zazpi hauek dira edirentakoak: 
 

(126) Ttikik, pu(n)pa itten (d)o ttikik. (2;03;28) 
(127) Be(l)txak. (2;04;12) 
(128) Be(l)txak, holek. (2;04;12) 
(129) Hola itten do haundik. (2;04;12) 
(130) Ta haundik, 'be' itte(n) do hau(n)dik. (2;04;25) 
(131) Txikik ele lahi [nahi] do, eh, p(l)ixti-p(l)axta id [in].   
 (2;09;29). 
(132) Ha(r)tu lo holik [horik]. (Kolorea) (2;10;11). 

 
Osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagma ergatibodunak nahiko 

berandu aurkitzen dira Egoitzen corpusean, lehenbizikoa 2;09;29 saiokoa baita 
(ia 2;10 adina, beraz). Zazpi hauek dira haurrak emandako guztiak: 

 
(133) Xexed [xexen] hau(n)dik itte(n) do, jo itte(n) do xexed   
 hau(n)dik. (2;09;29) 
(134) Txokola [txokorra] be(l)txak ha(r)tu lo hol-…    
 txikele [txikle] holia eta behiak txikele aloxa.    
 (2;10;11) 
(135) Xoko(r) txikik elaten [edaten]209 do belala [belarra].    
 (2;10;11) 
(136) Bexte gixodak bihal (d)o hau. (2;11;10) 
(137) Gixonak, nik… Gixon haun(d)ik patxen (d)u txapela.    
 (2;11;10) 
(138) Gixod ha(un)dik patxe(n) do xapela. (2;11;10) 
(139) Txerri honek. (3;00;07) 

 
Sintagma gehienak izen + izenondo multzoaz osatutakoak dira (133-135, 

137-138), baina bestelako egitura dutenak ere aurki daitezke: izenlagun + izena 
(136) eta izen + erakuslea (139). 

 
(134) eta (135) esaldietan izen sintagmaren ardatza den txokor izen bera 

eta saio berean ekoiztuak izaki eta harrigarria da bietan era desberdinetara 
agertzea. Ohartu (134) ekoizpeneko izenak amaieran -a bat daramala, eta 
(135)ekoak, berriz, ez; eta bietako ale batek ere ez duela kasu marka 
errepikaturik. Kasu atzizkiari begiratuz, esan daiteke ongi eratutako sintagmak 
direla, baina geldi daitekeen zalantza da (134)ko izenak daraman -a hori zer 
den zehaztea. Gure ustez, ez da artikulutako hartu behar, ez eta schwa 
formatako ere, izenaren ahoskera osoagoa ziurtatzeko bokal euskarritako 
baizik. 

 

                                                 
208 Autozuzenketak direla eta, ikus 4.3.3. puntuan azaldu dugun 4. aro bereizlea. 
209 Agi denez, Egoitzek nahasi egiten ditu edan eta jan aditzak. 
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Ezegitezko hutsen zerrenda eman baino lehen, esan behar dugu kasu 
marka ustez ez gauzatua eduki arren, ontako eman ditugula hainbat adibide. 
Egoitzen corpusean aurkitu ditugunen artean honelakoak dira: 

 
(140) Eta kixona(k) txi(s)ta pitxitxiri ta… (2;04;12) 
(141) Ex, Eletxo(k) [Olentzero(k)] kaRi do lapitxa. (2;06;05) 
(142) Egoitxe(k) gal(d)ua. (2;07;04) 
(143) Atta(k) bakala(k) [bakarrak] lo [do] mikoa. (2;08;00) 
(144) Ahate(k) kua-kua-kua. (2;08;16) 
(145) Ni(k) nahi dut alautxa. (2;10;11) 
(146) Hará, di [ni], halá oxaba(k) daxo duda [jaso duna]. (2;10;26) 
(147) Non (d)o xal(d)i xu-… hemen (d)o xal(d)i(k) xoka.    
 (2;11;10) 
(148) Ni(k) kalettila [karretilla] botako lit. (2;11;10) 
(149) Oain ni(k) palakin doko [joko] lit. (2;11;10) 
(150) Nik, ni(k) kaletila, ni kaletila beteko lit Nahikalili honara   
 doten [joten] báda. (2;11;10) 
(151) Oxaba(k) bai. (2;11;23) 
(152) Utzi, osaba(k) konponduko lo. (2;11;23) 
(153) Osaba(k) konponduko lo. (2;11;23) 
(154) Egoitxe(k) bia(l)txen do t(r)apukin. (3;00;07) 

 
Batzuk zuzenak dira zalantzarik gabe, loturazko -e- bokalak salatzen 

duen bezala (142, 154), baina ekarri ditugun gainerako guztiek, ustez, ez dute 
ergatibo atzizkia gauzatua. Testuinguru fonikoari begiratuz gero, ohar gaitezke 
ergatibodun sintagmen ondotik beti kontsonantez hasten den hitzen bat heldu 
dela, askotan herskariz hasten direnak (140-144, 148-154), nahiz sudurkariz 
(145), sabaikariz (146)210 edo txistukariz (147)211 hasten direnak ere aurki 
daitezkeen. 

 
Alabaina, hustako jo dugu ergatibodun sintagmaren ondotik dihoan hitza 

bokalez hasi eta herskaria entzuten ez den ekoizpena, itxuraz bederik 
inguramendu fonikoak ez baitu ergatibo atzizkia ahoskatzea galarazten. 

 
Segidan mostratako dakartzagun adibideak mota batekoak (egitura 

honen aro ezgramatikalekoak) edo bestekoak (aro gramatikalekoak izan arren 
ergatibo atzizkia ekoitzia ez dutenak) izan arren txartako hartu ditugu: 

 
(155) Mu ay-ay. (1;07;18/2) 
(156) Ama ay-ay. (1;08;03) 
(157) H: Zenek hautsi du? 
  E: Hau. (Bere burua seinalatuz). (1;09;01) 
(158) Ay-ay nini, punpa. (1;09;16) 
(159) Ay-ay, b(r)u(n)-b(r)u(n) ay-ay! (1;09;28) 
(160) Amatxi mu. (1;10;27) 
(161) H: 'Nik, nik, nik' (e)san zuk! 
  E: Ni, ni, ni. (Bere burua seinalatuz). (1;11;11) 
(162) Ama ta(s)-ta(s)! (1;11;24) 
(163) H: Zeñek hautsi du? 
  E: (E)goix. (2;00;08) 

                                                 
210 Kontuan izan, jatorriz haurrak ahoskatzen duen daxo ('jaso') formaren hasierako hotsa [j] 
sabaikaria dela hizkera honetan. 
211 Esan adizkiaren aferesia duen aldaera erabat arrunta dela esan behar. Hortaz, (e)san 
hasiera txistukaridun hiztako hartu dugu. 
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(164) H: Zeñe(k) do monoa? 
  E: Atta. (2;00;29) 
(165) H: Ta hemen zenek itten do lolo? (E.ren ohea seinalatuz). 
  E: (E)gox. (2;01;06) 
(166) H: (…) Zeñe(k) bota do? 
  E: Attona. (B.ri begira). 
  H: Eh? Zeñek? 
  E: Atona. 
  H: Egoizek! (sic). 
  E: Attona. 
  H: Egoitzek! 
  E: Attona. 
  H: Egoizek! (sic). 
  E: Attona. (2;01;19) 
(167) E: L(eh)oiak totera [traktorea]. Bota l(eh)oiak totera. 
  H: Zeñek bota do? 
  E: L(eh)oia totera. (2;02;18) 
(168) L(eh)oia uau. (2;03;14) 
(169) Txetxena mu. (2;03;14) 
(170) Ninia (u)au-(u)au. (2;03;28) 
(171) H: Zeñek eramatten tzun Orentzeroa? 
  E: E-Ekoitzek. 
  H: Ekoitzek; gehio? 
  E: Bian(d)iz! (2;06;05) 
(172) Hau bai balio, hau hebe(n)go balio. Hau hebe(n)go balio.   
 (2;06;20) 
(173) Xu hemen expe[ra]tu ni etoli a(r)te xokakin. (2;11;10) 

 
Ezegitezko huts gehienak aro ezgramatikalekoak dira, 2;00;29 

arterainokoak, eta gainerako guztiak egituraren aro gramatikalekoak. Aro 
gramatikal honetan Egoitzek egiten dituen hutsak hiru urtera iritsi arte luzatzen 
dira. 

 
Hasierako aroko adibide interesgarria (157) dugu. Beste ekoizpenetan 

ikus daitekeen bezala atzizkia eskas du ergatiboan egon behar lukeen izenkiak, 
baina (157)an ez da atzizkia soilik falta, haurrak ez baitu erakuslearen forma 
deklinatuei dagokien erro aldaketarik ere egin; argi eta garbi absolutiboa erabili 
du. Beste izenkietan deklinabide atzizkia erantsi edo ez-erantsiko kontua izaten 
da, eta, oro har, forma neutroari eransten zaio kasu marka. Baina erakusleetan 
era desberdinera gertatzen da kasu markatze hori, absolutiboa eta gainerako 
kasu deklinatuak bereizteko hau/hon- erro desberdinak erabiltzen dira. Goian 
aipatu dugun adibideak erakusten digu oraindik 1;09;01 adinean Egoitz ez dela 
gai erakusleak deklinatzeko (erro aldaketa egiteko). 

 
Besteen artean (166) ekoizpena ere oso adierazgarria da, zeren haurrak 

helduari egitura imita diezaiokeen arren, ez baitu hala egiten. Aurreko saioan, 
2;01;06 saioan, hasi da haurra ergatiboko formak lehenbiziko aldiz ematen, 
baina oraingoan ez da bat ere agertzen. Hortaz, bigarren aroko hutsak direla 
esan daiteke, ezen haurrak oraindik ez baitu ikasi kasu marka noiz ibili eta noiz 
ez. 
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(172) adibidea iruzkintzeko hainbat gauza badaude ere212, erakusleari 
dagokionean azalduko dugu hemen. Erakuslea absolutiboan agertzea hau 
modura eta ez hon- erroarekin, kasu markari dagokionez, ezegitezko huts 
garbia da, euskaraz balio aditzak, iragangaitza213 izan arren, ergatiboa eskatzen 
baitu. 

 
Ezegitezko hutsen artean eman dugun azken adibidea oso berantiarra 

da, hiru urte baino pixka bat lehentxeagokoa, eta inguramendu fonikoari 
behatuz ez da ikusten inolako eragozpenik ergatiboaren marka ez ahoskatzeko, 
ez eta aditzaren eiteari erreparatuta ere, berez iragankorra baita. 

 
Adibideekin amaitzeko corpusean barrena aurkitu ditugun egitezko 

hutsak ekarriko ditugu hona zein diren eta nolakoak diren ikusteko. 
 

(175) E: Ai palo holokok. 
  H: Zeñek dute holokok? 
  E: Ai-aik, aik… . (2;08;00) 
(176) Abak [amak]  etak  esa(n) do 'bai'. (2;10;26) 
(177) H: Ahatea al da? 
  E: Kua-kuak. (2;11;23) 
(178) H: Eta han ze-zein joaten dire eskolara? 
  E: Egoitxek eta Unai. (2;03;00) 

 
Egia esan, (175) adibidean haurrak ematen dituen ai-aik, aik formak ez 

dira zinetako egitezko hutsak, helduak egiten dion nork galderari haurrak -kdun 
formarekin erantzun baitu, baina guk halakotzat hartu dugu, ustez oinazea 
adierazteko erabiltzen den onomatopeiari erantsi diolako kasu marka. Antzeko 
gauza esan genezake (177) adibidea dela eta, hau da, ez dakigu haurrak 
esaten duen kua-kuak hori ergatiboa edo plurala izan daitekeen. Badirudi 
galderaren arabera, soberan duela amaierako -k, baina ez dakigu pluralekoa 
den (posible bailitzateke), edo ergatibokoa den. Guk ergatiboari dagokion 
atalean sartu ditugun arren, beude agerian geure zalantzak. 

 
(178) adibidea dela eta, esan daiteke bigarren aroko egitezko hutsa dela, 

hots, haurra gramatikalizazio arora pasatu den uneko hutsa (kontuan hartu 
2;01;06 edo 2;02;02 saioak direla bi aroen mugan daudenak). 

 
Harrigarriagoa den hutsa (176) adibidean agertzen dena da, izenarekin 

batera ustezko kasu atzizkia eta juntagailuari eransten baitio haurrak. Ikus 
daitekeen moduan, ez da huts arrunta. Ekoizpen horretan ez dago zalantzan 
subjektuaren ergatibotasuna, ez eta hasierako izenkiaren subjektutasuna ere; 
harrigarriena gertatzen dena juntagailuak -k atzizkia eramatea da. Huts mota 
hau ez da ikusi ditugunen artean sartzen, egitezko huts arrunta ez izateaz landa 
ez baitu gainorokortze hutsek duten ezaugarririk ere. Gure iritzian, izatekotan 
edo oihartzunezko errepikapena izan daiteke (dermio hau erabiltzen dugu 
inguru hurbileko elementuren bat, kasu honetan deklinabide atzizkia, behar ez 
den lekuan errepikatzen denean; berez, egitezko huts bat litzateke, baina ez 
                                                 
212 Haurrak ematen duen ekoizpenean hemengo hori dela eta, ikus -ko atzizkiari eskaini 
diogun atala; eta bereziki (378) adibidea eta iruzkina. 
213 R.A.E.ren hiztegiaren arabera (1992), valer aditza iragankorra nahiz iragangaitza izan 
daiteke. 
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bigarren aroko egitezko hutsa, ez eta gainorokortze hutsa ere, ezaugarri 
bereziak dituen -esaterako, ikusi berri dugun bezalako- huts mota baizik) edo 
iharduerazko hutsa214. 

 
 
b) Subjektu gauzatuen testuingurua 
 
Esan dugu euskara, sintagma ergatiboari dagokienean, hizkuntza PRO-

DROP dela, eta, hortaz, subjektuak gauza daitezkeela edo ez, hiztunen eta 
testuinguruaren arabera. Goian eman ditugun datuak inguruan dituzten 
elementuen (testuinguruaren) arabera era honetara antolatu ditugu: alde 
batetik, aditzik ez duten esaldiak bereizi ditugu, bakarrik edo perpausairean 
agertzen diren zehaztuz, eta beste aldetik, aditzarekin agertzen diren perpausak 
bereizi ditugu, nolako aditz motarekin agertu diren azalduz. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Subjektu gauzatuen testuingurua 
ADINA Orotara  

Bakarrik 
IK GABE 

P. airean 
 

H.H.A. 
ADITZAREKIN

A. ezjok. 
 

A. jokat. 
1;03;03       
1;04;00       
1;05;04       
1;06;05       
1;06;22       
1;07;08       
1;07;18       
1;08;03       
1;08;17       
1;09;01       
1;09;16       
1;09;28       
1;10;13       
1;10;27       
1;11;11       
1;11;24       
2;00;08       
2;00;29       
2;01;06 1 1     
2;01;19       
2;02;02 6 1 4 1   
2;02;18 20 6 11  3  
2;03;00 19 6 12   1 
2;03;14 9 4 1   4 
2;03;28 18 5 5  2 6 
2;04;12 34 8 14 3  9 
2;04;25 12 5    7 
2;05;09 18 2 4 1 3 8 
2;05;23       
2;06;05 17 3 2  7 5 
2;06;20 25 2 3  1 19 
2;07;04 20 3 5  4 8 
2;07;17 19 5 2  4 8 
2;08;00 13 1 1  6 5 
2;08;16 20 2 12  2 4 

                                                 
214 Gorbeten (1985) arabera, iharduerazko hutsak ustegabeko errakuntzak dira, mihiaren huts 
egiteagatik edo beste hainbat arrazoirengatik aldizka gertatzen diren hutsak. Oro har, horrelako 
huts motak dira helduek bat-batean eta azkar hitz egiten dutenean suertatzen direnak. 
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2;09;00 23 2 6  2 13 
2;09;15 16 2 7  2 5 
2;09;29 15 3 4   8 
2;10;11 40  11  3 26 
2;10;26 19  7  2 10 
2;11;10 35  9  3 23 
2;11;23 19 1 7   11 
3;00;07 21 3 4   14 
Orotara 439 65 131 5 44 194 
%  14,8 29,84 1,13 10,02 43,73 

 
 
Ergatiboko lehenbiziko forma 2;01;06 adinarekin ageri bada ere, saio 

honetan ekoizpen bakarra dugu, baina 2;02;02tik aitzina emankortasunarekin 
erabiltzen du Egoitzek kasu atzizki hau. 

 
Ikus daiteke sintagmetan agertzen diren lehenbiziko formak haur 

hizkerako aditzekin eta aditz ezjokatuekin ematen dituela Egoitzek, eta 
sintagmetan agertu eta beranduxeago (2;03;00 saiotik aurrera) agertzen direla 
sintagma ergatibodunak aditz jokatuekin. Horrek esan nahi du haur honek 
ergatibotasuna aditzean baino lehenago markatzen duela izen sintagmetan. 

 
Alabaina, aditz jokatuak sintagmak baino beranduago agertu arren, ohar 

gaitezke gauzatutako subjekturik gehienak aditz jokatuekin emanak daudela. 
Portzentaia orokorrei erraparatuz, aditz jokatuekin kausitutakoen kopurua, 
aditzik gabe (bakarrik eta perpausairean) emandakoen paretsukoa da, hau da, 
%44 ingurukoa. 

 
Bukatzeko, esanen dugu aditzarekin ekoiztutako sintagma ergatibodunak 

gehixeago direla aditzik gabeko esaldietan ekoitzirikakoak baino; borobilduz, 
esan daiteke kasu atzizkia daramaten sintagmen %55a perpaus adizdunekin 
ekoiztuak daudela, eta ergatibo marka daramatenen %45a, aldiz, aditzik 
gabeko esaldiekin agertzen direla. 

 
 
 
 c) Egitura iragankorrak 
 
Orain arte azaldu ditugun datu horiek osatzeko, ondotik heldu den 

koadroan ematen dira egitura iragankorren berri. Multzo batean nolabait 
ezagunak diren datuak biltzen dira, subjektua gauzatua duten esaldiak baitira, 
eta beste multzoan subjektua gauzatua ez duten perpaus iragankorren berri 
ematen dugu aditzaren arabera sailkatuta. 

 
 
37. koadroa. Egoitz: Egitura iragankorrak  

ADINA Orotara  
Kopurua 

 GAUZATUAK 
% 

 
H.H.A. 

EKTU EZ GAUZ
A. ezjokat. 

 
A. jokat. 

1;03;03 10   7 3  
1;04;00 10   7 3  
1;05;04 13   10 3  
1;06;05 7   4 3  
1;06;22 9   3 6  
1;07;08 16   12 4  
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1;07;18 35   31 4  
1;08;03 30   25 5  
1;08;17 6   3 3  
1;09;01 37   23 14  
1;09;16 32   25 7  
1;09;28 33   12 11  
1;10;13 19   19   
1;10;27 8   3 5  
1;11;11 10   6 4  
1;11;24 31   12 19  
2;00;08 59   25 34  
2;00;29 15   2 13  
2;01;06 18 1 5,55 4 13  
2;01;19 25   6 19  
2;02;02 32 6 18,75 10 15 1 
2;02;18 75 20 26,66 9 46  
2;03;00 48 19 39,58 2 27  
2;03;14 42 9 21,42 2 26 5 
2;03;28 58 18 31,03 2 30 8 
2;04;12 61 34 55,73 4 8 15 
2;04;25 42 12 28,57 1 14 15 
2;05;09 68 17 25 6 27 18 
2;05;23       
2;06;05 37 17 45,94  15 5 
2;06;20 61 25 40,98 5 18 13 
2;07;04 85 20 23,52  40 25 
2;07;17 61 19 31,14 1 25 16 
2;08;00 71 13 18,30  30 28 
2;08;16 61 20 32,78 5 20 16 
2;09;00 57 23 40,35 1 22 11 
2;09;15 106 16 15,09  33 59 
2;09;29 64 14 21,87 1 18 31 
2;10;11 136 37 27,20  40 59 
2;10;26 54 19 35,18  12 23 
2;11;10 120 35 29,16  7 77 
2;11;23 46 19 41,30  11 16 
3;00;07 48 20 41,66  7 21 
Orotara 1856 433 23,32 289 664 462 
%  23,32  15,57 35,77 24,89 

 
 
Aditz iragankor ezjokatuak eta haur hizkerako aditzak hasiera-hasieratik 

agertzen dira, 1;03;03 adinarekin grabaketak hasten diren unetik. Haur 
hizkerako aditz ugari erabiltzen ditu Egoitzek 2;00;08 arte, baina adin honetatik 
aurrera gutxituz joaten dira; aditz ezjokatuak, aldiz, lehenbiziko saioetan ez dira, 
kopuruari begiratuz, askotan agertzen, baina 1;11;24ko saiotik aurrera mota 
honetako adizkiak ugaldu egiten dira. 

 
Lehenbiziko aditz jokatua 2;02;02ko grabaketan agertzen bada ere, 

2;03;14tik aurrera saio guztietan aurkituko dugu, eta alde honetatik atzenaldeko 
saioak oparoak suertatzen dira guztiz (2;09;15 eta 2;10;11ko grabaketetan 59na 
adizki ediren ditugu; eta joriena 2;11;10eko saioa dugu, 77 adizki jokatu ekoitzi 
baititu haurrak). 

 
Badirudi adizki ezjokatuak gutxitu ahala jokatuak ugaldu egiten direla. 

Horrelako joera dagoela ematen du aditz jokatuak agertzen diren unetik aurrera. 
Portzentualki adizki jokatuek corpuseko esaldi iragankorren laurdena osatzen 
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dute, baina datuak aditz jokatuak erabiltzen hasten den unetik kontatzen hasiko 
bagina aipatu dugun %25 hori askoz ere gehiago igoko litzateke. 

 
Era berean, egitura iragankor guztien artean subjektua ergatibo 

markarekin gauzatua dutenak ia %25era iristen dira. Arestian esan dugun 
bezala, lehenbiziko ergatibo forma agertzen den unetik aurrera, hau da, 2;01;06 
adinetik aurrera (lehenbizikoa kontuan hartu gabe) zenbatzen hasiko bagina 
portzentaia igo eginen litzateke zalantzarik gabe. 

 
Koadroko datuak ikusita egin daitekeen beste zehaztapen garrantzitsua 

ondokoa da: adizki iragankor jokatuak ekoizten hasi baino lehen agertzen direla 
sintagma ergatibodunak. Egoitz 2;02;02tik aurrera ergatiboak ematen hasten 
dela onartzen badugu (lehenagotik forma bat besterik ez dagoela ikus daiteke), 
esan dezakegu 2;03;14tik aurrera hasten dela aditz jokatuak ematen (2;02;02 
saioko ekoizpen bakar hori alde batera utziz), hau da, hilabete eta erdiko aldea 
dago izen sintagma ergatibodunak arruntean erabiltzen hasten den unetik, aditz 
jokatu iragankorrak erabiltzen hasten den uneraino. Haur honek ergatibotasuna 
izen sintagmetan aditzetan baino lehenago gauzatzen duela esatera bultzatzen 
gaituzte datu hauek. Edo beste hitzetan esan, badirudi aditzean subjektu 
iragankorren morfema identifikagarriak agertu baino lehen izen sintagmetan 
agertzen dela ergatibo marka. 

 
 
10.2.1.3.- Datiboa (-ri) 
 
Gramatika kasu honen deskribapenerako aintzat hartuko ditugun puntuak 

honako bi hauek izanen dira: a) kasu atzizkiaren agerpena, hots, noiz agertzen 
den kasu atzizki hau, zenbat aldiz eta zein hitz kategoriari eransten zaion, eta 
b) gauzatutako zehar objektuen testuingurua nolakoa den. 

 
 
a) Kasu atzizkiaren agerpena 
 
Datiboaren atzizkiaren agerpena dela eta, ondoko koadrora dakartzagu 

aurkitu ditugun ekoizpenak, adina eta hitz kategoriaren irizpideen arabera 
sailkatuta. 

 
 

 38. koadroa. Egoitz: Datiboa 
ADINA Orotara  

Berez. 
ak 

Arrunt. 
Erak. Izord. IS 

konpl. 
Bestela-

koak 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;03;03          
1;04;00          
1;05;04          
1;06;05          
1;06;22          
1;07;08          
1;07;18         1 
1;08;03         3 
1;08;17         2 
1;09;01         6 
1;09;16          
1;09;28          
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1;10;13          
1;10;27          
1;11;11          
1;11;24 1    1    2 
2;00;08         2 
2;00;29                 1 
2;01;06          
2;01;19          
2;02;02          
2;02;18          
2;03;00          
2;03;14 2 2        
2;03;28 8  6 1   1   
2;04;12 4 1 3       
2;04;25          
2;05;09 9  7   1 1   
2;05;23          
2;06;05 2    2     
2;06;20 3  3       
2;07;04 2  1  1     
2;07;17 2 2        
2;08;00 11 6 2  3     
2;08;16 1  1       
2;09;00 10 1 2  7     
2;09;15 7  4  1 2    
2;09;29 11 3 5   3    
2;10;11 23 2 18  3     
2;10;26 5  1  4     
2;11;10 18 4 11 3      
2;11;23 4 3 1       
3;00;07 6 1 5       
Orotara 129 25 70 4 22 6 2   
%  19,37 54,26 3,1 17,05 4,65 1,55   

 
 
Datiboko atzizkia erakusten duen lehenbiziko forma 1;11;24an agertzen 

den izenordaina bada ere (zuzen-zuzeneko imitazioa, bestalde), ikus daiteke 
lau hilabete beranduago arte ez duela Egoitzek adibide bakarrik ere ekoizten; 
bitarte horretan nabarmenak diren ezegitezko hutsak egiten ditu haurrak. Baina 
atzera 2;03;14 adinarekin ematen hasten denean emankortasunarekin erabiliko 
du atzizki hau, saio horretatik aitzina ondorengo ia guztietan agertuko baitzaigu, 
eta gainera ez da (ez)egitezko hutsen alerik agertzen. 

 
Hitz kategorien aldetik, esan daiteke izenondo eta izenlagun gutxi heldu 

direla corpus guztian (adibide bana besterik ez). Erakusleak ere, agertzen 
lehenbizienetakoak izan arren, lau besterik ez ditugu aurkitu, hiru arrunt 
berantiarrak -2;11;10koak-. Gehien eta sistematikoen agertzen direnak izenak 
dira, ekoizpen guztien ia hiru laurdenak kategoria honetakoak baitira. Ondotik, 
nahiz eta beranduago hasi agertzen -2;06;05 saioan-, izenordainak ditugu, 
ekoizpenen %17ra iristen direnak. 

 
Zenbait adibide ematearren, hona izen bereziekin aurkitutako adibide 

batzuk: 
 

(179) H: Attak zeñeri eman dio? Azeituna, zeñeri eman dio attak? 
  E: Egoitxe(r)i. 
  H: Gehio zeñeri? 
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  E: Ibaieri. (2;03;14) 
(180) Beira Egoitxeri. (2;07;17) 
(181) 'Kax-kax' hola Unairi. (2;07;17) 
(182) Ibairi patu. (2;08;00/3), (2;09;29) 
(183) Odaderi [Oihaneri] uau. (2;09;00) 
(184) Hola bo[ta]txen dit Ibairi. (2;09;29) 
(185) Bai, Ibairi txupatxus (e)man b(eh)al (d)it. (2;10;11) 
(186) Nik, ni kaletila, ni kaletila beteko lit Nahikalili honara doten   
 [joten] báda. (2;11;10) 
(187) Ibaieri jon i(n) tx[a]io, hau baxulela Ibaieri jon. (2;11;23) 
(188) Hoxka ingo rio Txano Go(r)ritxori. (3;00;07) 

 
Kontuan eduki hizkera honetan diptongoz amaitzen diren izenak 

loturazko -e- batekin (187) edo gabe (181-182, 184) eman daitezkeela. 
 
Egoitzen corpusean datiboko atzizkia daraman hitz motarik ugariena izen 

arruntena da, ekoizpen guztien erdiak baino gehiago (%55a baino gehixeago) 
baitira. Ondoko hauek ditugu, esaterako: 

 
(189) Taliali [zaldiari] ta(x)-tax. (2;03;28) 
(190) Ama(k) polili [amorriri].  (2;04;12) 
(191) Ka(x)-kax itten ahu(n)t(z)ali ta behiari ka(x)-kax itten   
 ta, tal(d)iali [zaldiari] ka(x)-kax. (2;05;09) 
(192) Halá, lotu la [da] oxabali! (2;06;20/3) 
(193) Halá, abali [amari] kendu lut axko. (2;07;04) 
(194) Oain bil(d)otxari patu mikoa. (2;08;00) 
(195) Hau itxe (itten) ra, behiari bota eta behiak ela-… (2;08;16) 
(196) (Bei)tu, oxabali beira (d)iho[a]. (2;09;00) 
(197) Hau la [da] gixonali patxeko 'ta' XXX. (2;09;15) 
(198) Eta 'da-da' doko [joko] dit bil(d)otxari. (2;09;29) 
(199) Eh, eman b(eh)al (d)it behiali, eman b(eh)al (d)it belala   
 behiali. (2;10;11) 
(200) Oain oxabari. (2;10;26) 
(201) 'Xoo' esa(n)go lio gixoda(k) [gixona(k)] xal(d)ili ta    
 xal(d)i(k) gixodali 'iii' hola exa(n)go lio. (2;11;10) 
(202)  Abali [amari] (e)xa(n) b(eh)a(r) dit hau lola [nola] eote(n)   
 den. (2;11;23) 
(203)  Eta Txano Go(r)ritxok otxori tiro 'pun', hola ta otxoa 'aaa' hola.   
 (3;00;07) 

 
Sintagma datibodunez eta aditzaren komunztaduraz geroxeago hitz 

eginen dugu pixka bat gehiago, zenbait adibidetan ikus daitekeen bezala (192-
193) ez baitira beti bat heldu aditzean azaltzen diren morfemak eta haurrak 
ematen dituen nori-dun sintagmak. 

 
Goiko koadroan haur hizkerako izenei toki berezirik eskaini ez badiegu, 

adibide bakar bat besterik ez dagoelako izan da, eta hau izen berezien sailean 
zenbatu dugu. Hona zein den: 

 
(204) Eta kixona(k) [gixona(k)] txi(s)ta pitxitxiri ta… (2;04;12) 

 
Izen arruntetan batez ere harritu gaituena, (189) adibideaz gainera, 

ondoko hauek dira: 
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(205) Exin (d)a kaloali [karroari] kotoa (?) patu! Kaloali exin (d)a   
 kotoa215 patu. (2;03;28). 
(206) Holek musu taliali [zaldiari]. (2;04;12) 
(207) Ta batte-batte [matte-matte] hola bil(d)o(ts) ttikiali.   
 (2;05;09) 
(208) Holokok joka txal(d)iali. (2;05;09) 
(209) Ka(x)-kax itten ahu(n)t(z)ali ta behiari ka-kax itten ta,   
 tal(d)iali ka-kax. (2;05;09) 
(210) Eutxi telatuali [tellatuari]. (2;09;29) 

 
Ekoizpen guztiak hona ez ekarri arren, diogun 2;03;28ko saioan beste 

hiru adibide badirela taliali [zaldiari] modura emanak. 
 
Harrigarriak direla diogu, ez datibo kasu marka daramatelako, hondarkian 

-a- bat agertzen dutelako baizik. Helduen hizkerari jarraikiz, bokalez amaitzen 
diren izenetan ez da artikulurik agertzen (cf. besóri, itxéri, belárriri, burúri), 
itxuraz -ri atzizkia izenari zuzen-zuzenean itsasten zaiola ematen baitu. Baina 
(205-210) adibideetan ikus daitekeen moduan, haurrak ez dio helduen ereduari 
segitzen, zer den ziur ez dakigun -a- bat tartekatzen baitu izenaren eta -ri datibo 
atzizkiaren artean. 

 
Bestalde, kontuan hartu behar dugu juxtu 2;03 adinarekin hasi dela 

eskolan haurra eta eskolako ereduaren eragina izan daitekeela, baina, hala ere, 
ez zaigu nahiko arrazoia iruditzen ekoizpen hauek burutzeko, haurrak ongi 
identifikatzen baititu egoera formalak eta ez formalak, etxea eta eskola, eta ez 
dugu uste haurrak denbora aski duenik eskolako eredua eskolatik at dauden 
eremuetara zabaltzeko. Gainera, batuaren aztarnarik ez da agertzen, 
esaterako, orain arte ikusi dugun ergatiboaren kasuan 3;00 adina duen arte; 
ustezko artikulua kasu batean (ergatiboan) hain berandu eta bestean (datiboan) 
hain goiz agertzea ez dugu uste, beste inolako aldagairik aintzat hartu gabe, 
eskolako ikaskuntzaren eraginak bakarrik azal dezakeenik. 

 
Ohartarazi nahi dugu, dena den, ekoizpen gehienak helduen ereduari 

jarraikiz emanak direla, aipatutako banaka batzuk izan ezik. Hala ere, ez zaigu 
gogoratzen banaka horiek ustezko artikulua eramatearen arrazoia zein izan 
daitekeen. 

 
Arrunt erakusle gutxi dira datiboan topatu ditugunak; bat hasiera-

hasierako baldin bada ere, beste hirurak saio berekoak eta berandukoak dira: 
 

(211) Holeli [horreri], txuliali [txuriari]! (2;03;28)  
(212) Abel honeri xa-… (2;11;10) 
(213) Gixona honeri xa-… (2;11;10) 
(214) Kendu honeri xapela. (2;11;10) 

 
Agertzen beranduenak izenordainak dira, 2;06;05 saiora arte ez baititugu 

topatu, baina adin honetatik aitzina modu emankorrean erabiltzen du Egoitzek, 
ia saio guztietan agertzen baita. Hona batzuk seinaletako: 

 
(215) Al(d)oa [ardoa] niri ez. (2;06;05) 

                                                 
215 Ez dakigu haurrak behin baino gehiagotan esaten duen kotoa hitzak zer esan nahi duen, 
helduek bereziki horretaz galdetu arren ez baitu haurrak argitzen. 
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(216) Lau(n)du niri o(l)loa itten. (Puzlea eginez). (2;07;04) 
(217) (E)ma(n) niri. (2;08;00) 
(218) Hara, eka(r)ri niri. (2;08;00) 
(219) Xoliodak xuli [xorionak xuri]. (2;09;00) 
(220) Xuli xoliodak [xuri xorionak]. (2;09;00) 
(221) Niri (e)re bai. (2;09;00/2) 
(222) Hau patu ba diri [niri]. (2;09;15) 
(223) Gauek [Juan Joxek] lili [niri] (e)xan dit biholali [behorrari]   
 bo[ta]txeko lilu [diru(k)] ta…. (2;10;11) 
(224) Guxtatxen (d)it hau, niri. (2;10;11) 
(225) Oai(n) xuri [zuri]. (2;10;26/3) 

 
Ohartu izenordain batzuk perpausaireetan emanak dauden arren (215, 

219-221, 225) beste batzuk zinetako perpausak (esaldi adizdunak) direla, eta 
zenbaitetan nori morfemak izen sintagman eta aditzean markatuak egonagatik 
ere, aditz paradigma desberdina aukeratzen duela Egoitzek (224). 

 
Osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagma hauek ediren ditugu -ri 

atzizkia daramatela: 
 

(226) Ta batte-batte [matte-matte] hola bilo(ts) ttikiali.    
 (2;05;09) 
(227) Hau la ba(r)ku hau(n)diri patxeko. (2;09;15) 
(228) Halá, ba(r)ku hau(n)dili patu i(n) rut. (2;09;15) 
(229) Bil(d)o(t)s txuriri? (2;09;29) 
(230) Eta atodak (aitonak) bil(d)otx hau(n)diri jotxe(n) do.   
 (2;09;29) 
(231) Eta hau bi(l)do(ts) be(l)txari xe ai da itten? (2;09;29) 

 
Berriz diogu, bokalez amaitzen diren izenkiak direla eta, ekoizpenik 

gehienak helduen ereduari jarraikita emandakoak dira (227-231), baina berriro 
ere ustezko -a- artikulua txertatua dutenak ere aurki daitezke (226). 

 
 Guk Bestelakoak deitu dugun zutabean datibo atzizkia duten izenondo 

bat eta izenlagun bat sartu ditugu. Ondoko hauek, hain zuzen ere: 
 

(232) Holeli [horreri], txuliali! (2;03;28)  
(233) Odai(n) betxeri [bésteri]. (2;05;09) 

 
Esan daiteke ezegitezko huts guztiak datiboaren aro ezgramatikalekoak 

direla, atzizkia zuzen ematen hasi ondoren, 2;03;14 adinetik aurrera, ez dugu 
huts alerik aurkitu eta. Azpian agertzen ditugun bezalakoak dira huts hauek: 

 
(234) (U)au-(u)au tta(s)-tta(s). (1;07;18) 
(235) Mu tta(s)-tta(s). (1;08;03) 
(236) Uau-uau lala [ñañan]. (1;08;17) 
(237) Nini ta(s)-ta(s). (1;09;01) 
(238) Nanan aRe-aRe. (1;09;01). 
(239) H: 'Tatxis' zeñeri egin behar diozu? 
  E: Hau. (1;09;01) 
(240) E: KaRi ninia, ni kaRi ni. 
  H: '(E)karri niri' (e)san! 
  E: KaRi ninia ni. (1;11;24) 
(241) Matte uau-uau. (2;00;08) 
(242) I(b)ai tta(s)-tta(s). (2;00;29) 
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Ohartu ergatiboan gertatzen zen bezala, aro ezgramatikalean 
erakuslearen hon- erro deklinatua erabili beharrean absolutiboa ematen duela 
haurrak (239). Bestalde, (240) ekoizpena dela eta, saio berean (1;11;24ko 
grabaketan) agertzen da lehenbiziko datibozko forma, eta helduaren imitazio 
zuzen-zuzena da. Hona ekarri dugun adibidean helduak datibozko forma 
errepikarazi nahi dio bereziki, baina Egoitzek oraingoan ez dio hitzez hitz 
imitatzen eta -ri kasu atzizkirik gabe ematen du. 

 
 
b) Zehar objektuen testuingurua 
 
Datiboko morfema duten (eta ez duten) ekoizpen sorta bat ikusi ondoren, 

atzizkia gauzatua duten sintagmen testuingurua deskribatuko dugu, bi multzo 
handitan banatuz aditzaren agerpenaren arabera: lehenik, aditzik ez duten 
esaldiak bildu ditugu (bakarrik edo perpausairean emanak), eta bigarrenik, 
aditza daramaten perpausak metatu ditugu, atzizkidun sintagma nolako aditz 
motarekin agertzen den azalduz. 

 
Koadroaren eskuineko aldean, aditzean zehar objektuari dagokion 

morfema gauzatua izan arren, izen sintagma nori-duna agerian ez duten 
perpausak bildu ditugu A.nori IS gabe deitu dugun zutabean. Aldamenean, Dat. 
gauzat.% deitutakoan, aldiz, Egoitzek -ri atzizkiarekin gauzatu dituen sintagmak 
(Orotara zutabean biltzen direnak, azken finean) eta aipatu berri dugun zutabe 
honetan agertzen diren aditzen arabera eman zitzakeen sintagmak kontuan 
hartuz, zehar objektuak ehuneko zenbat alditan ageri diren azaltzen da. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: izen sintagma datiboen testuingurua 
ADINA Orotara  

Bak. 
K GABE 

P. aire 
 

H.H.A. 
ADITZAREKI

A. ezjok. 
 

A. jokat. 
A. nori 

IS gabe 
Dat. 

gauzat. % 
1;03;03         
1;04;00         
1;05;04         
1;06;05         
1;06;22         
1;07;08         
1;07;18         
1;08;03         
1;08;17         
1;09;01         
1;09;16         
1;09;28         
1;10;13         
1;10;27         
1;11;11         
1;11;24 1    1    
2;00;08         
2;00;29         
2;01;06         
2;01;19         
2;02;02         
2;02;18         
2;03;00         
2;03;14 2 2       
2;03;28 8 1 2 1  4   
2;04;12 3  1 1 1    
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2;04;25         
2;05;09 9 1 4 4   1 90 
2;05;23         
2;06;05 2  2      
2;06;20 3     3 2 60 
2;07;04 2    1 1 1 66,66 
2;07;17 2   1 1  2 50 
2;08;00 11 4 1  6    
2;08;16 1    1  2 33,33 
2;09;00 10 1 9    3 76,92 
2;09;15 7    5 2 10 41,17 
2;09;29 11 3 1  1 6   
2;10;11 23 1 9  4 9 5 82,14 
2;10;26 5  5    1 83,33 
2;11;10 18  3  3 12 10 64,28 
2;11;23 4    2 2 3 57,14 
3;00;07 6    2 4 4 60 
Orotara 128 13 37 7 28 43 44 74,41 
%  10,15 28,9 5,46 21,87 33,59   

 
 
Lehenbiziko ekoizpena alde batera utziz -imitazio garbia da eta-, 

datibodun izen sintagmak 2;03;14 adinarekin agertzen dira aditzik gabeko 
esaldietan; baina hurrengo saioan, bi aste beranduago burututako grabaketan, 
aditz jokatuekin batera ematen ditu Egoitzek sintagma datiboak. Esan daiteke, 
hortaz, aditz jokatuarekin bateratsu agertzen direla nori sintagmak (nori 
morfema duten adizkiak emankortasunarekin beranduxeago hasten diren 
arren). 

 
Zehar objektua gauzatutako kopuru guztitik ia %40 aditzik gabeko 

esaldietan emana dago (portzentaia honen herena perpausaireetan, eta 
laurdena besterik ez bakar-bakarrik), eta %60 pasatxoa zinetako perpausetan 
edireten dugu, hau da, esaldi adizdunetan. Azken hauen artean, adizkia jokatua 
dutenak gehixeago dira jokatugabea dutenak baino, hamabi punturen 
aldearekin; badirudi, hortaz, aditzean zehar objektua markatzeak errazten duela 
nolabait dagokion nori-dun sintagma agertzea. 

 
Koadroaren eskuineko aldera joz, ikus daitezke orain arte azaldutako 

adizki kopuruaz gainera, dagokien izen sintagma nori gauzatu gabeko nor-nori 
edota nor-nori-nork motako adizlaguntzailea duten esaldien kopurua zein den. 
Aldamenean, portzentaietan paratua, haurrak ematen dituen eta eman 
zitzakeen sintagma datibodun guztien ehunekoak agertzen direla atzera aipatu 
ondoren, esan behar da haurrak dituen aukera guztietan sintagmak gauzatzen 
ez baditu ere, askotan ematen dituela, testuingu guztietatik ia %75etan. 

 
 
10.2.2.- Gramatika kasuak eta aditz komunztaduraz bi    

   hitz 
 
Aditza eta aditzaren komunztaduraren inguruan ziurtasun guztiarekin 

aritzeko hemen eginen dugun baino askoz ere azterketa sakonagoa egin 
beharko litzateke. Hasteko, haurrak aditza nola erabiltzen duen aztertu eta 
honen arabera zer-nolako hutsak eta zein maiztasunekin egiten dituen behatu 
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beharko genuke. Hori egin ondoren hitz egin liteke sintagmen eta aditzen arteko 
erlazioez. 

 
Gure deskribaketan aditzaren arlo guztia falta da -ez baitzen hori gure 

aztergaia-, baina beste zenbait ikertzailek (Hernández Pina 1984, Barreña 
1995?, 1996?, eta batez ere Ezeizabarrena 1996) burututako lanen emaitzak 
guk aurkitu ditugunekin erkatu ondoren, esan daiteke, okertzeko beldur handirik 
gabe, haurrak izen sintagmetan lehenagotik ezartzen dituela morfemak aditzean 
baino, edo hobeki esan, nor, nork eta nori sailei dagozkien morfemak zuzen 
ematen lehenagotik hasten dela izen sintagmetan aditzetan baino. Adibide 
batzuekin argiago ikus daiteke. 

 
Egoitz izen sintagmetan pluraleko morfema erabiltzen hasten denean, 

ematen duen aditzak ez du beti islatzen pluraltasun hori eta singularreko 
adizkiak erabiltzen ditu. Ondoko adibide hauetan subjektua pluralean dago, 
baina aditza singularrean, eta ez du, hortaz, sintagmaren aniztasun hori 
islatzen: 

 
(243) Non (d)a kotxek? (2;02;18) 
(244) Piek [biek] xel (d)a? (2;02;18) 
(245) Holi, (e)loli in (d)a biek. (2;03;28) 
(246) Non da holokok? (2;06;05) 
(247) Heben [hemen] exta liluk [diruk]. (2;06;20) 
(248) Do [no(n)] da behiak eta? (2;09;15) 
(249) Ka(n)po(n) da haRik. (2;09;15/2) 
(250) Ba(d)io ['badihoa'] ba(r)kua ta bal(d)ea. (2;09;15) 
(251) … aba [ama] ta Egoix (d)io ['dihoa']. (2;09;15) 
(252) XXX XXX hola XXX jo(n)go la xotola biholak. (2;09;29) 

 
Ikus daitekeen moduan adibide batzuk aski berandukoak dira, eta hala 

ere, komunztadura falta dute. Beste ondoko hauetan, berriz, atribututzat 
emandako izena pluralean dago, baina ez erakusleak eta ez aditzak ez datoz 
bat, numeroari begiratuz: 

 
(253) Hau la tig(r)ek. (2;06;20) 
(254) Hau ra behin hankak. (2;06;20) 
(255) Hau la xulok. (2;08;00) 
(256) Hau da begik. (2;08;00) 
(257) Hau ra [da] malaxkik [marraxkik]. (2;09;29) 
(258) Hau xen eskalerak. (2;09;29) 

 
Subjektu eta atributuetan ez ezik, objektua pluralean dagoenean ere 

zenbaitetan ez da aditzean agertzen dagokion -it- morfema pluralgilea: 
 

(259) Attorak [attonak] holokok bado, eh. (2;05;09) 
(260) Ta, holokok bado Egoitxek, eh. (2;05;09) 
(261) Katuk lo [do] belalik [belarrik]. (2;06;20) 
(262) Hodek [honek] e(z)to mara-madaxkik [marraxkik] itten.   
 (2;07;04) 
(263) Ta Odadek [Oihanek] emate(n) do goxokiak. (2;09;00) 
(264) Bota lut haRik. (2;09;15) 
(265) Hara, ttikia ta hau(n)dia patu ro. (2;09;15) 
(266) Holek [horrek] hankak lo. (2;09;29) 
(267) Nik balut exkuk. (2;09;29) 
(268) Gixonak patu XXX, gixonak patu b(eh)al (d)ut. (2;09;29) 
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(269) … goxokik XXX XXX ta non txo ['duzu'] goxokik? (2;10;11) 
(270) Goxokiak balo. (2;10;11) 
(271) Biek exto hor dago [jango]. (2;10;11) 
(272) Dik [nik] asko dahi [nahi] dut. (2;10;26) 
(273) (He)ben patatak dago [jango] dut. (2;10;26) 
(274) Ho(r)txa haun(d)ik ro [do] ta. (2;11;10) 
(275) Bota lo [do] denak. (2;11;10) 
(276) Begi(k) patxen (d)io. (2;11;10) 

 
 
Esan dugu nork forma lehenagotik agertzen dela izen sintagmetan 

aditzetan baino; berez aditz jokatuak hasi baino lehen haurra gai da 
ergatibodun izenkiak botatzeko (ikus x. koadroa). 

 
Izen sintagma noridunak, oro har, zuzen ibili arren, aditzarekiko 

komunztadura ez du beti gauzatuko haurrak, hau da, sintagman nori atzizkia 
eman arren, aditzean ez da agertzen dagokion nori morfema (komunztadura 
dela eta, ezegitezko hutsa izanen litzateke), eta zenbait adibide aurki daiteke 
hiru urte arte. 

 
(277) Halá, abali [amari] kendu lut axko. (2;07;04) 
(278) Hala, ba(r)ku hau(n)dili patu i(n) rut. (2;09;15) 
(279) Eta hau, bi(l)do(ts) be(l)txari xe ai da itted [itten]?   
 (2;09;29) 
(280) Bil(d)otxari Loloteok [Doroteok] exate(n) do. (2;09;29) 
(281) T(r)enari axtok… ingo ro kaka. (3;00;07) 

 
Badirudi komunztadura zuzen egiteko aroak beranduagora arte (hiru urte 

baino beranduagora arte) irauten duela. 
 
Gure azterreremutik landara gelditu da aditza eta aditz morfologiaren 

jabekuntzaren eremu guztia, baina diogun zenbait kasutan izen sintagmetan 
datibozko morfema zuzen eman arren, haurrak adizlaguntzailearen paradigmak 
nahasten dituela, eta nor-nori motako paradigma hartu beharrean, nor-nori-nork 
motakoa aukeratzen duela, ondoko honetan ikus daitekeen bezala: 

 
(282) Guxtatxen (d)it hau, niri. (2;10;11) 

 
 

 
 

 
10.2.3.- Aditzarekin komunztadurarik ez duten kasu    

  markak 
 
Aditzarekin komunztadura duten kasuez aritu bagara orain arte, atal 

honetan gramatika kasuak ez gainerako guztiak deskribatuko ditugu, honako 
hauek batez ere: jabego genitiboa (-n), leku genitiboa (-ko), inesiboa (-n), 
ablatiboa (-tik), adlatiboa (-ra), muga adlatiboa (-ño), soziatiboa (-kin) eta 
destinatiboa (-tzat/-tzako). Aipatutakoez landara beste kasuren bat agertzen 
bada, aipatu eta emanen ditugu behar hainbat azalpen. 
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10.2.3.1.- Jabego genitiboa (-n) 
 
Lehendik (9.1.1.1.3 eta 9.2.1.1.3.) aritu gara jabego genitiboaz, ez kasu 

atzizki bezala aztertzeko, izen sintagmako elementu osagarri bezala 
deskribatzeko baizik. Orain, ondoko koadroan, zein hitz kategoriari eransten 
zaion (edo ez zaion eransten) eta saio bakoitzean zenbat aldiz agertzen den 
deskribatuko dugu. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Jabeko genitiboa 
ADINA Orotara Izen Izord. Izondo. Erak. Gald. IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit.
huts. 

1;03;03          
1;04;00          
1;05;04          
1;06;05          
1;06;22          
1;07;08          
1;07;18          
1;08;03          
1;08;17          
1;09;01          
1;09;16         5 
1;09;28         8 
1;10;13         3 
1;10;27         3 
1;11;11         2 
1;11;24         1 
2;00;08         5 
2;00;29         1 
2;01;06         4 
2;01;19 13 1 12      2 
2;02;02         1 
2;02;18 2 2        
2;03;00 12 12        
2;03;14 13 13        
2;03;28 4 4        
2;04;12 9 9        1 
2;04;25 5 4 1       
2;05;09 6 5 1       
2;05;23 2  2       
2;06;05          
2;06;20 23 23        
2;07;04 15 13  1 1     
2;07;17 3 3        
2;08;00 7 4 3        
2;08;16 6 2 4       
2;09;00 10 8 2       
2;09;15 7 6   1     
2;09;29 13 9 2  1  1   
2;10;11 22 14 7   1    
2;10;26 11 7 4       
2;11;10 29 21 3  4  1 1  
2;11;23 8 5 3       
3;00;07 7 6 1       
Orotara 227 171 45 1 7 1 2   
%  75,33 19,82 0,44 3,08 0,44 0,88   
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Jabego genitiboko marka daramaten lehenbiziko ekoizpenak 2;01;19 
adinekoak dira. Saio horretan izenordain ugari agertzen da eta, sarrixeago 
ikusiko dugun bezala, ez beti helduen ereduari jarraikiz emanak. Bat-bateko 
agerraldi ugari honen ondoren hiru hilabeteko hutsarte bat igarotzen da besterik 
eman gabe, eta badirudi handik aurrera (nahiz eta geroxeago beste bi 
hilabeteko hutsunea izan) emankortasunarekin erabiltzen dituela. Izenak, ordea, 
esan daiteke haurrak ekoizten dituen momentutik (2;01;19tik aurrera, edo 
zehazkiago, 2;02;18tik aurrera) opatzen ditugula sistematikoki saio guztietan. 
Hurrena agertzen erakusleak eta izenondoak ditugu, 2;07;04 adinarekin. Eta 
azken-azkenik, ia 2;10 adinarekin, galdetzaileak agertzen dira. 

 
Kopuru orokorrei begira, ugarienak, inolako zalantzarik gabe, izenak 

ditugu; izan ere, jabego genitiboko atzizkiarekin emandako ekoizpen guztietatik 
hiru laurdenak izenak baitira. Ondotik, kopuruari so eginez gero (agerpenaren 
aldetik ere hala dela esan daiteke), izenordainei itsatsi zaie atzizkia, ia %20ra 
iristen direlarik. Ohartu orotara izenen eta izenordainen artean corpus guztiko 
ekoizpenen %95 hartzen dutela, gainerako guztien artean %5era ere ailegatzen 
ez diren bitartean. 

 
Koadroan ez ditugu izen mota desberdinak bereizi, baina adibideak 

aurkezterakoan interesgarria iruditu zaigu bereizketa hori egitea, 
desberdintasunak bai baitira. 

 
Izen bereziak, oro har, zuzen emanak daude segidako adibideetan ikus 

daitekeen moduan: 
 

(283) Gaxena [Juan Joxena]. (2;03;00/6) 
(284) Ibaina e(s)kua. (2;03;14) 
(285) Ekaitzena. (2;03;28/2) 
(286) Ibaira [Ibaina]. (2;04;12) 
(287) Hau Ego(i)txena. (2;04;25) 
(288) Hok Egotxenak. (2;05;09) 
(289) Egoitxena. (2;06;20) 
(290) Ibaiena. (2;07;17) 
(291) Hau oxaba K(u)an Goxena, eh. (2;08;00) 
(292) Egoitxera [Egoitxena]. (2;08;16) 
(293) Kixtola [pistola] Ibaida [Ibaina]. (2;09;29) 
(294) Egoitxena XXX. (2;10;11) 
(295) (E)goit(z)eda [Egoitzena] aloxa [arroxa]. (2;10;11) 
(296) Halá Nahikalid [Nahikarin] kixtola [pixtola]. (2;11;10) 
(297) Ez, Egotxedak [Egoitxenak]. (2;11;23/2) 

 
Hala ere, izen berezien artean arrunt-arrunt bitxiak diren hiru ekoizpen 

idoro ditugu. Ondoko hauek dira: 
 

(298) Egota [Egoitz(en)a]. (2;03;14/4) 
(299) Hau Ekotxa [Egoitx(en)a]. (2;03;14) 
(300) Ex, Ibai(n)a. (2;04;12) 

 
Begiratu batean izen bereziei artikulua erantsi zaiela iduri du, baina 

testuinguruari begiratuz ekoizpen guztiak helduen zeñena? galderaren 
erantzunak dira. Beste hainbaten artean bi gauza azpimarratuko genituzke. 
Alde batetik, ez dute genitiboaren atzizkia agerian baina bai genitiboari lotzen 
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zaion artikulua (argudio hau erabili dugu, besteak beste, ekoizpenak ontzat 
hartzeko). Eta beste aldetik, egitura honen agerpenaren hasierako ekoizpenak 
dira, hau da, ikaskuntzaren bigarren arokoak direla esan daiteke eta, hortaz, 
forma ez osoak aurki daitezke forma osoekin (eta zuzenekin) batera, lehendik 
esana dugun moduan216. 

 
Izen arrunten artean, berezien artean bezala, batzuk genitibo atzizkiaren 

ondotik artikulua edota pluralgilea dutela emanak daude, eta besteak, aldiz, 
artikulurik gabe azaltzen dira. Hona zenbait adibide: 

 
(301) Bai, amana ra. (2;01;19) 
(302) Attonana. (2;02;18) 
(303) T(r)enan gañen (d)o. (2;03;00) 
(304) Kaken, talin kaken [gañen, zaldin gañen]. (2;03;28) 
(305) Attorara [attonana]. (2;04;25) 
(306) Egoitzen o(n)don do ahu(n)tza. (2;05;09) 
(307) Hau ra behiana. (2;06;20) 
(308) Hau ra behin hankak. (2;06;20) 
(309) Ex, behiada [behiana] extut in ta. (2;07;04) 
(310) Ibili putxun balele(n) [barrenen]. (2;07;17) 
(311) Gixorara [gixonana]. (2;08;16) 
(312) Gaul Bia(n)ditxen itxela to ba [to(rri) behar] lut. (2;09;00) 
(313) Hau da baRkuna. (2;09;15) 
(314) Hau la gixodad [gixonan] itxea. (2;09;29) 
(315) Ta Ibai kotxe-… oxaban kotxetik ha(r)tuko ro. (2;10;11) 
(316) XXX, abak [amak] eka(rri)ko lo ipuia a(n)txubeda [-na].   
 (2;10;26) 
(317) Txapela hau(n)dia gixodala [-nana]. (2;11;10) 
(318) Xal(d)in gaden [gañen] ninia exeita XXX xapelakin ta.    
 (2;11;10) 
(319) Nondikan jon b(eh)a(r) txo amonaren itxera, hebe(n)dikan o   
 ha(n)dikan? (3;00;07) 

 
Hasteko, diogun hizkera honetan diptongoz amaitzen diren hitzek bokalez 

edo kontsonantez amaituko bailira bezala jokatzen dutela (cf. mai(a)ra) 
Egoitzen (307) eta (308) ekoizpenetan ikus daitekeen bezala. Bestalde, 
sintagma bakarrik osatu (301-302, 305, 309, e.a.) edo ardatz osagaiarekin 
eman (308, 310, 312, e.a.), atzizkiaren erabilera deskribatzeko ez du garrantzi 
handirik. Atzeneko, hizkera honetan atzizki honen forma -n soil bat bada ere, 
(319) adibidean -ren aurkitzen dugu, Egoitz Txano Gorritxoren ipuina antzezten 
ari dela ekoiztutako forma; aldaera honen agerpenaren zergatia, garbikiro, 
eskolari egotzi behar zaio. 

 
Aipatu behar dugu bukaerako -n marka morfosintaktikoa entzuten ez 

diren adibideak aurkitu ditugula corpusean zehar, baina hala ere ontzat hartu 
ditugula. Ondoko hauek dira: 

 
(320) Oxaba(n) Inuñen [Iruñen]. (2;08;00) 
(321) Odade(n) baxtelen [baxterren] ixaten da. (2;09;00). 
(322) Odade(n) [Oihane(n)] baxtele(n) da, eh. (2;09;00) 
(323) Kotxe(n) balelen [barrenen]. (2;09;15) 
(324) Txoli(n) [txori(n)] bakila [makila] ra. (2;09;15) 
(325) Hau la txoli(n) bakila [makila]. (2;09;15) 

                                                 
216 Ikus 4.3.3. puntuan aroak sailkatzeko eman ditugun baliabideen artean 7. aro bereizlea. 
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(326) Ba(r)ku(n) balelen [barrenen] exta xa(r)txe(n). (2;09;15) 
(327) (Er)loju(n) axpin. (3;00;07) 

 
Ontzat emateko arrazoiak bi dira oinarrian: a) ekoizpen berantiarrak dira, 

hau da, 2;02;18ko saiotik aurrera -n atzizkia grabaketa guztietan agertzen dela 
esan daiteke ia-ia ezegitezko hutsik egin gabe, eta sei hilabete beranduago 
atzizkirik gabe ematen duen lehen adibide honetan, eta beranduagoko 
hurrengoetan, haurrak egitura menperatzen ez duela pentsatzea zaila egiten 
da; eta b) ekoizpen gehienek, (320) eta (327) izan ezik, ondotik kontsonante 
herskariarekin hasten den izenkia daramate. 

 
Lehenbiziko ekoizpena, (320) alegia, helduaren non dira ahateak? 

galderaren erantzuna da. Egituraren aldetik begiratuz, haurrak eman duen 
egitura osaba(re)n etxean, osaba(re)n kotxean eta antzeko esaldien paretsukoa 
da, zuzentasun falta arlo semantikoan bilatu behar da. Edo, agian, pentsa 
daiteke -hobeki aztertu behar- osaba bizi den Iruñean bezalako erlatibozko 
esaldi baten laburpen moduko bat dela haurrak azaldu nahi izan duena. 
Azkeneko ekoizpena, hiru urterekin ematen duen (327)a, jabego atzizkia 
ahoskatzeko inguramendu foniko egokia baldin bada ere, posposizioaren 
erabilerak bultzatzen gaitu ontzat hartzera217. 

 
Izenen sail honetan haur hizkerakoak ere aurkitu ditugu: 
 

(328) Niniara [niniana]. (2;02;18) 
(329) Pitxitxira [pitxitxina] i(n) rut. (2;06;20) 
(330) I(n) rut pitxitxira [pitxitxina]. (2;06;20) 
(331) Pitxitxida [pitxitxina]. (2;07;04/5) 
(332) Pitxitxida [pitxitxina], pitxitxi. (2;07;04) 
(333) Hara lorea pitxitxida [pitxitxina]. (2;07;04) 
(334) Hau (2), hau da pitxitxid [pitxitxin] ha(n)ka. (2;07;04) 

 
Hondarkiari begiratuz, desberdintasun nabarmenena (328) eta gainerako 

guztien artean dagoena da. Lehenbizikoak ustezko -a-artikulua darama eta 
gainontzekoak, berriz, helduen ereduari segitzen diote. Ergatiboan eta batez ere 
datiboan agertu zaizkigu antzeko adibideak, eta eskolaren eragina izan 
zitekeela esaten zen. 2;02;18ko ekoizpen goiztiar hau, ordea, eskolan hasi 
aurretik emanikakoa da; ezin daiteke, hortaz, eskola aitzakitzat para. Bestelako 
arrazoiren bat bilatu beharrak bultzatzen gaitu haurrak atzizki hau lehendik 
zituen elementuei zuzen-zuzenean gaineratzen diela  esatera; gainera kontuan 
izan behar da atzizkia erabiltzen hasten den garaikoa dela ekoizpen hau, eta 
ondorengoetan ez dela horrelakorik gertatzen. 

 
Esan bezala, izenordainak goiz hasten diren arren, 2;04;25eko saiotik 

aurrera arte ez da emankortasunarekin aurkitzen. 
 

(335) Tulea [zurea]. (2;01;19) 
(336) Hau nenena [nerea] ra. (2;01;19) 
(337) Nilea. (2;04;25) 
(338) Ahatetxo nelea. (2;05;09) 
(339) Nere bihotxa. (2;05;23) 

                                                 
217 Aurreko kapituluan ikusi dugu Egoitz posposizioekin hasten dela noren izenlagun 
sintagmak bakarrik (artikulurik gabe) ekoizten. 
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(340) Nelea la. (2;08;00/3) 
(341) Xulea exta, nelea. (2;08;16) 
(342) Hau la gule-gule ñiñia. (2;08;16) 
(343) Bia(n)di(t)x (e)toli [etorri] la nele etxela. (2;09;00) 
(344) Nelek [nerek]. (2;09;29) 
(345) Nerea hau ta, Ibaida [Ibaina] hau. (2;10;11) 
(346) Elaba [eraman] b(eh)al (d)ut nele itxera. (2;10;26) 
(347) Nahikali, benga bulun-bulun nele atxen. (2;11;10) 
(348) Ahatea, dere [nere] ahatea. (2;11;23) 
(349) Nik in dut nele itxea. (3;00;07) 

 
Ikaskuntzaren bigarren aroan (aro ezgramatikaletik gramatikalera 

igarotzen den unean), forma zuzenen ondoan antzekoak ere aurki daitezke 7. 
aro bereizlearen arabera; horixe da, (336) ekoizpenarekin gertatzen dena, 
helduen eredura hurbiltzen da desitxuraturik egon arren. Bestalde, ohartzekoa 
da ni- erroarekin emana (338) besterik ez dela, eta lehen pertsonako gainerako 
guztiak ne- erroarekin ekoiztuak daudela, euskalkiko hizkeran bezala. 

 
Egoitzen corpus guztian -n atzizkia daraman izenondo bat bakarra aurkitu 

dugu (350), noren kasuan dauden zazpi erakusle (gehienak hemen aurkezten 
ditugu: 351-356), eta berant samar emandako galdetzaile bat baizik ez (357): 

 
(350) Hebe(n) dola-dola [nola] u(r)diñan pu-puxka? (2;07;04) 
(351) Hebe(n) dola [nola] d[ag]o ba hodeda [honena] puxka?    
 (2;07;04) 
(352) Hau la honena. (2;09;15) 
(353) Oaid hau, oaid hodeda [oain honena]. (2;09;29) 
(354) Honena kabiona. (2;11;10) 
(355) Honena xen ta. (2;11;10) 
(356) Honena xen ta, beitu. (2;11;10) 
(357) Holi xenena la? (2;10;11) 

 
Osagai batez baino gehiagoz eratutako bi sintagma desberdin ediren 

ditugu: 
 

(358) Bil(d)o(t)x beltxa(n) bapela [bañera] do [non] da?   
 (2;09;29) 
(359) Hodeda gixodada [honena gixonana]. (2;11;10) 
 

(358) adibidean genitibo atzizkia ahoskatu gabe egon arren, ekoizpena 
ontzat eman dugu; haurrak izen + izenondo multzo osoari paratu dio atzizkia 
(guk bederen hala egin duela jotzen dugu). Interesgarria da oso (359) 
ekoizpena. Berez, izenaz eta erakusleaz osatutako izen sintagma banandua da; 
jatorrizko [gizon honena] sintagmatik ardatz elementua kanpora ateraz gero, 
sintagma osoari dagokion hondarkia hartu behar du sintagmatik ateratzen den 
osagaiak: [ø honena] gizona[re]na, kasu honetan genitiboaren -[re]n atzizkia 
eta, sintagma singularra denez, -a artikulua. 

 
Egoitzek egiten dituen ezegitezko hutsik gehienak egitura honen aro 

ezgramatikalekoak dira (360-369); aro gramatikalera igarotzen denean, hots, 
bigarren arora igarotzen denean, segitzen du oraindik une batez hutsak egiten 
(370-271), eta esan daiteke 2;04;12 saioan aurkitu dugun azkeneko hutsa ere 
(372) agian bigarren aro horretakoa dela. 
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(360) Ama. (1;09;16) 
(361) Hau. (1;09;28/3) 
(362) Hau I(b)ai. (1;09;28/5) 
(363) Hau I(b)ai. (1;10;27) 
(364) I(b)ai kol [gol]. (1;11;11) 
(365) Nini I(b)ai. (1;11;11) 
(366) Ni. (1;11;24/4). 
(367) Hau ama, hau (E)goix. (2;00;08) 
(368) I(b)ai. (2;00;29) 
(369) Axona [attona]. (2;01;06) 
(370) Hau (E)go(itz). (2;01;19) 
(371) Hori(e)k. (2;02;02) 
(372) Ibai. (2;04;12) 

 
Egitezko huts bat besterik ez dugu idoro, non haurrak genitiboaren 

atzizkia bi aldiz errepikatzen baitu oso beranduko ekoizpen batean: 
 

(373) Egoitxedadak [Egoitxenanak] denak. (2;11;10) 
 
 
 
10.2.3.2.- Leku genitiboa (-ko) 
 
Atzizki hau elementu mota desberdinei erants dakiekeenez, ondoko 

koadroan era laburtuan ematen ditugu hainbat xehetasun, erabilera nolakoa 
den ikus dadin. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Leku genitiboa 
ADINA Orotara  

Izen 
nak 

Aditziz. 
Erak. Gald. Aditzon. Nolako- 

tzail. 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;03;03          
1;04;00          
1;05;04          
1;06;05          
1;06;22          
1;07;08          
1;07;18          
1;08;03          
1;08;17          
1;09;01          
1;09;16          
1;09;28          
1;10;13          
1;10;27          
1;11;11          
1;11;24          
2;00;08          
2;00;29          
2;01;06          
2;01;19          
2;02;02          
2;02;18          
2;03;00               
2;03;14          
2;03;28 11  3 8      
2;04;12 1  1       
2;04;25 4  1   2 1   
2;05;09 8  1    7   
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2;05;23 2      2 1?  
2;06;05 5  5     1  
2;06;20 27  2 22 3     
2;07;04 34  18 13  2 1   
2;07;17 7  7       
2;08;00 6  6       
2;08;16 9  9       
2;09;00 1  1     1  
2;09;15 17  15 2      
2;09;29 1  1       
2;10;11 11 1 6  1 3    
2;10;26 6 1 5       
2;11;10 7  6  1     
2;11;23 6  1   1 4   
3;00;07 2  1    1   
Orotara 165 2 89 45 5 8 16   
%  1,21 53,93 27,27 2,83 4,84 9,69   

 
 
Leku genitiboko atzizkia nahiko berandu agertzen dela esan daiteke, ez 

baita ia 2;04 arte aurkitzen. Adin honetan -t(z)eko aditzizenak dira Egoitzek 
gehien ekoiztu eta hemendik aurrera modu emankorrean erabiltzen dituenak, 
saio guztietan azalduko baitira. Orain arte ikusi ditugun deklinabide atzizkietan 
ez bezala, hemen izenak dira beranduen agertzen, 2;10;11 adinarekin hain 
zuzen; bitarte horretan ez dugu bakar bat ere kausitu, eta corpus guztian bi 
besterik ez. 

 
Atzizki hau erakusleei erantsia edireten dugu hasieran, 2;03;28an, eta 

hilabete bat beranduago aditzondoei eta nolakotzaileei lotua aurkitzen dugu; 
badirudi, azken hauetan, agertzen diren unetik aurrera nahiko modu 
sistematikoan opatzen ditugula (2;07tik 2;11 arte hutsarte handia dagoen 
arren). Lehenbiziko -kodun formak noiz hasten diren kontuan izanik, 
galdetzaileak agudo samar agertzen direla esan daiteke (-ko daramaten izenak 
baino lehenago). 

 
Atzizki honen erabilera dela eta, ezegitezko hutsik ez, baizik eta 

egitezkoak soilik aurkitzeak harritu gaitu, huts egite hauek nola interpretatu 
behar diren ziur ez badakigu ere. 

 
Aditzizenen kopurua alde batera utziz gero, corpus guztian 76 ekoizpen 

besterik ez ditugu, eta horietarik 45etan leku erakusleek daramate -ko atzizkia, 
hots, %60ak. Segidan, kopuruaren garrantziagatik nolakotzaileak agertzen dira, 
berehala aditzondoak eta galdetzaileak, eta azkenik, paradoxikoa badirudi ere, 
izenak. 

 
Esan bezala, Egoitzek -ko atzizkiarekin eman dituen izen guztiak bi dira, 

ondoko hauek zehazki: 
  

(374) Hol baxulekoa [baxurekoa] la loloka [dordoka] ta. (2;10;11) 
(375) Xotokoa. (2;10;26) 

 
Erakusleak ugariagoak izan arren, orotara diren 45etatik 35 bi saiotan 

biltzen dira, eta gainerako 10ak beste bi saiotan. Ondokoak idoro ditugu, 
esaterako: 
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(376) Bai, hau ho(r)koa ra [da]. (2;03;28) 
(377) Hau bai, hebe(n)goa la [da], eh! (2;03;28) 
(378) Hau hebe(n)go balio. Hau bai balio, hau hebe(n)go balio.   
 (2;06;20) 
(379) Hau hebe(n)goa exta ta. (2;06;20) 
(380) Bai, hau ho(r)koa ta bextea hebe(n)goa. (2;07;04) 
(381) Eta hebe(n)go gixoda [gixona] do [non] da? (2;09;15) 

 
Interesgarria da (378) ekoizpena. Ergatibo kasu atzizkia 

deskribatzerakoan ekoizpen hau bera iruzkindu dugu, erakuslearen erabilera 
dela eta, haurrak ezegitezko hutsa egin duela esanez; baina oraingoan -ko 
atzizkiaren erabilera dela-eta iruzkindu behar dugu. Interesgarria dela diogu 
ekoizpen honetan haurrak nongo eta norako kasuak nahasi dituelako, hau da, 
nongo izenlaguna erabili du norako adizlaguna erabili beharrean. Esaldi guztia 
zuzen emana honela izanen genuke gutxi-gorabehera honek hona(ra)ko balio 
(du) edo antzeko zerbait. Egoitzek -ko atzizkia inesiboan dagoen leku 
erakusleari itsatsi dio (cf. hemen + -ko) eta ez adlatiboan egon behar lukeen 
oinarriari (cf. hona(ra) + -ko). Ohartu, hala ere, haurrak ekoitzitako hemengo 
formak ez daramala artikulurik; ez du, hortaz, izenlaguntzat erabili, 
adizlaguntzat baizik. Badirudi, adizlagun gisara ibiltzeko -ko atzizkiaren balioaz 
jabetu dela, baina aukeratu duen erakuslearen oinarrian huts egin duela, 
adlatiboarena hartu beharrean inesiboarena aukeratuz. 

 
Egoitzek guztira bost galdetzaile erabiltzen ditu -ko atzizkiarekin; hirutan 

nongo galdetzailea agertzen da, 2;06;20ko saioan antzeko testuinguruetan 
(382), eta beste biak (desberdinak biak) corpusaren atzenaldean aurkitu ditugu 
(383-384). 

 
(382) Hau no(n)goa da? (2;06;20) 
(383) Ze(r)tako ha(r)tu zo, Ibai? (2;10;11) 
(384) Ni xenbateko…. (2;11;10) 

 
-Ko atzizkia eramaten duten beste hitz motak nolakotzaileak dira, 

kopuruaren aldetik nahiko garrantzizkoak, zeren aditzizenak alde batera utzirik 
ekoizpen guztien %20ra iristen baitira. Hona hemen ale batzuk erakusgarri 
gisara: 

 
(385) Odai(n) holoko(k). (2;04;25) 
(386) Ta, holokok bado Egoitxek, eh! (2;05;09) 
(387) Holokok joka txaliali. (2;05;09) 
(388) Non da holokok? (2;05;23) 
(389) Do [non] da holokok? (2;07;04) 
(390) Lehoia holokoa gal(d)ua. (2;11;23) 
(391) Holoko lehoia do [non] da? (2;11;23) 
(392) Elux-lexkoa [egurrezkoa]. (3;00;07) 

 
Aditzondoei erantsitako ekoizpenak ere aurki daitezke: 
 

(393) Geroko. (2;04;25) 
(394) Gerokok. (2;04;25) 
(395) Jaso, jaso heben gerokok. (2;07;04) 
(398) Geloko [geroko] la. (2;10;11) 
(399) Hau geloko. (2;11;23) 
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Ekoizpen hauetan -ko atzizkia zuzen emana dago; beste kontua da 

haurrak -kodun hitz hauek adizlaguntako edo izenlaguntako hartzen dituen 
esatea. Aurreko atalean, izen sinagmari eskainitako atalean, egitezko hutsak 
egin dituela esan dugu asimilaturik dagoen artikuluari eta pluralgileari 
dagokienez, baina ez -ko atzizkiaren erabilerari dagokionez, atzizkia, berez, 
zuzen emana baitago. 

 
Aditzizenei erantsitako -ko atzizkia lehen-lehenetarikoa da agertzen, eta 

balio desberdinak dituela ematen ditu haurrak: izenlagun modura (400-402) edo 
mendeko esaldi modura, helburuzko adieraziarekin (403-407) edo konpletibo 
gisa (408-410):  

 
(400) Patxekoa. (2;03;28) 
(401) Talia patatekoa [zaldia pasatzekoa]. (2;03;28) 
(402) Hau la behia toletxekoa [tore[a]txekoa]. (2;10;26) 
(403) Palitxeko [garbitxeko]. (2;04;25) 
(404) Mala(z)kia [marra(z)kia] itteko. (2;05;09) 
(405) Hara, nik txátxeko [jazteko]. (2;06;05) 
(406) Behiak eta xa(r)txeko. (2;09;15) 
(407) Hau la xal(d)ili emateko belala [belarra] ta. (2;10;11) 
(408) Pixa XXX itteko. (2;04;12) 
(409) Kotxe belia [berria] eka(r)txeko. (2;08;16) 
(410) … ex bo[ta]txeko oxabak exan dit(t) lilua [dirua]. (2;10;11) 

 
Esan bezala, atzizki honen erabilera dela eta, ezegitezko hutsik ez dugu 

ediren, baina egitezko hutsen artean ondoko hauek ditugu: 
 

(411) Buruko bota lo. Buruko bota ro. (2;05;23) 
(412) H: (E.k zer jantzi duen galdetzen ari zaio) Bluxa; nolokoa,   
 gorria? 
  E: Ex! Be(l)txakoa. (2;06;05) 
(413) Ta … axkoko. (2;09;00) 

 
Egia esan, (411) ekoizpenean agertzen den buruko horrek zer esan nahi 

duen zehazki ez dakigu, testuinguruak ez ditugulako argitasun gehiegirik 
ematen. Agian, segida fonikoa beste modu batera irakur liteke: buruk ho(r) bota 
do baina ez dugu horrela denik argudiatzeko arrazoi sendorik. Ekoizpen 
interesgarria da (412)a, ezen argi eta garbi ikus daiteke helduak lehenxeagotik 
erabili duen galdetzaile nolakotzailearen -ko atzizkia erantsi diola haurrak 
izenondo arrunt bati, izenondo 'berri' bat asmatuz. Eta azkeneko ekoizpena, -
(413)a- aski berandukoa, helduaren Zenbat goxoki eman zizun Oihanek? 
galderaren erantzuna da. Ez dakigu Egoitzek zer adierazi nahiko zuen zehazki, 
baina eman duen zenbatzaile zehaztugabeari -ko atzizkia erantsi dio. 

 
 
10.2.3.3.- Inesiboa (-n) 
 
Lekuzko kasu honen deskribaketan izenak, izenondoak, leku erakusleak, 

galdetzaileak e.a. multzokatzeaz beste posposizioak ere bereizi ditugu. Ondoko 
koadroan azaltzen ditugu saioz saio aurkitutako inesibo kasua duten hitzen 
sailkapena. 
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 x. koadroa. Egoitz: Inesiboa 
ADINA Orotara 

 
 

Izen 
nak 

Aditziz. 
Erak. Gald. Pospos. IS 

konpl. 
Bestela-

koak 
Egit. 

hutsak 
Ezegit.
hutsak

1;03;03           
1;04;00           
1;05;04 1   1       
1;06;05 1   1       
1;06;22           
1;07;08           
1;07;18 1   1       
1;08;03 2 2         
1;08;17           
1;09;01 1 1        1 
1;09;16           
1;09;28          1 
1;10;13          2 
1;10;27 1 1        1 
1;11;11 5   5       
1;11;24 10   10       
2;00;08 24   23 1     1 
2;00;29 3   3       
2;01;06 10 1  9      1 
2;01;19 19 2  14 2 1     
2;02;02 9 1  4 2 2     
2;02;18 22 7  10  3 2   1 
2;03;00 30 4  9 8 6 3    
2;03;14 29 4  8 13 2 2    
2;03;28 72 5 23 34 7 6 5 2   
2;04;12 58 3 19 24 2 7 3    
2;04;25 64 4 13 45  1 1    
2;05;09 34 1 11 16 2 2 2    
2;05;23           
2;06;05 28 2 6 16 3 1     
2;06;20 59, 2p 7, 2p 17 31 3 1     
2;07;04 67 5 18 31 13      
2;07;17 21 5 10   3 1    
2;08;00 38 9 4 17 6 1 1    
2;08;16 23 6 9 3 2 3     
2;09;00 52, 1p 7,1p,1m 26 6 4 3 6    
2;09;15 130 20 47 22 34 2 3 2   
2;09;29 66 6 35 16 5 3 1    
2;10;11 61 5 22 24 5 2 3 1   
2;10;26 38 6 4 16 9 1 2    
2;11;10 97 8 35 29 13 6 8    
2;11;23 43 1 15 8 17 2     
3;00;07 28 3 17 1 2 3 2    
Orotara 1.146, 

3p, 1m 
126, 3p, 

1m 
331 437 153 61 45 5   

%  10,99 28,88 38,13 13,35 5,23 3,92 0,34   
p. = plur           

 
 
Bi une desberdin bereiz daitezke kasu honen erabilera dela eta: 1;11;11 

baino lehenagoko aroa eta adin honen ondorengoa. Aipatutako grabaketa baino 
lehenagoko ekoizpenetan zenbait erakusle eta izen agertzen dira (zenbaitetan, 
sarrixeago ikusiko dugun bezala, ez forma osoak, ez eta zuzen emanak ere), 
baina emankortasunarekin eta testuinguruak eskatzen duen bezala ibiliak 
1;11;11tik aurrera aurkitzen ditugu. Adin hori igaro ondoan, agertzen diren 
kategoriak agertzen direlarik, arruntean erabiltzen dira handik aitzina. Horrela, 
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esan dezakegu 1;11;11tik aurrera leku erakusleak grabaketa guztietan agertzen 
direla. Ber gauza gainera daiteke 2;01;06 grabaketatik aurrera sistematikoki 
aurki daitezkeen izenez ere. Lehenbiziko galdetzailea 2;00;08 adinarekin 
azalduagatik, saio gehienetan 2;01;19tik aurrera baizik ez da agertzen; eta 
galdetzailearen erabileran 2;03;14tik 2;03;28ko saiora jauzi nabarmena 
nabaritzen da, erruz igotzen baitira agerpenaldiak. Posposizioak dira beranduen 
topa ditzakegunak, 2;01;19tik aurrera ediren baititzakegu. 

 
Datu bitxi bezala esanen dugu elementu batez baino gehiagoz osatutako 

sintagmak (guk izen sintagma konplexua deitu duguna) 2;02;18 adinarekin 
hasten dela ematen Egoitz. Atzizki honen erabileran sintagma konplexu hauek 
nahiko berantiarrak dira, baina beste atzizkien aldean oso goiz aurkitzen direla 
esan daiteke. Bestalde, aditzizenak dira beranduen topa ditzakegunak (2;03;28 
adinarekin, hortik aurrera grabaketa guztietan ediren daitezke), baina 
nabarmentzekoa da opatzen dugun lehenbiziko grabaketan ez duela behin edo 
bitan ematen, 10 alditan baizik! 

 
Kopuru orokorrei begiratuz, leku erakusleak dira lehenbizi eta gehien 

agertzen direnak, ekoizpen guztien erdira (%49ra) iristen baitira. Ondotik 
aditzizenak heldu dira % ia 29arekin; galdetzaileak eta izenak paretsuan jar 
daitezke, lehenbizikoak %13 eta bigarrenak ia %11 dituztela. Azkenik, gutxien 
gauzatutako 'kategoriak' posposizioak (%5) eta izen sintagma konplexuak (ia 
%4) dira. Bestelakoak deitu dugun zutabean, -n atzizkia daramaten bi izenondo 
eta bi izenlagun sartu ditugu. 

  
Goian egin dugun banaketaren arabera, 1;11;11ko grabaketa baino 

lehenagoko zati honetan ekoizpen hauek aurkitu ditugu: 
 

(414) Heme(n). (1;05;04) 
(415) He(men). (1;06;05/3) 
(416) Ttatta ba [ttaka hemen]. (1;07;18) 
(417) H: Bai, kendu papera! Non da atta? Eh, b(e)itu atta! Non da atta? 

E: Apo. (K.ri begira). 
H: Lanen. Non da atta? (2). 
E: Lala. 
H: Lanen. Non da atta? 
E: Ttalee. 
H: Laneeen. Aber, (e)san ongi! 
E: Laleeen. 
H: Laneeeen. Aber, (e)esan ongi! 
E: Taleeen. 
H: Laneeeen. Aber, esan ongi! 
E: Laleeen. (Menbriluari begira). 
H: Aber, esan berriz! 
E: Lalee. 
H: Aber berriz! 
E: Laleee. 
H: Aber berriz! 
E: Laleee. 
H: Aber, berriz esan! 
E: Laleee. 
H: Aber berriz! 
E: Taleee. 
H: Berriz! 
E: Laleee. 
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H: Non da attaaaa? 
E: Laleee. 
H: Non da Egooooitz? 
E: Lale. (K.ri begiratuz). 
H: Lanen Egoitz? Eeez! Non da Egoitz? 
E: Hau. (Bere burua seinalatuz). (1;08;03) 
 

(418) H: Ta non da atta? Erran attonari non den atta! (2). Atta non da, 
 non da atta? 
E: Ai. (Eskua burura eramanez). 
H: 'Lanen' san! Esan attonari; non da atta? 
E: Lalai. 
H: Non da? 
E: Ata lale. 
H: Atta lanen, b(e)i[ra] zik ['iezaiok'] nola san dun! (1;08;03) 

 
(419) Hau. (1;09;01/3), (1;10;13/2) (Non duzu mina?). 
(420) Lale(n) [lane(n)]. (1;09;01/2) 
(421) Koko aRe-aRe koko (txoria gurdiaren gainean paratu nahiz).  
  (1;09;28) 
(422) (Balkoirantz doala, kanpora seinalatuz)  Hau mu. (1;10;13) 
(423) Lalen [lanen]. (1;10;27) (aita nora joan da?) 

 
Badirudi haurrak ematen dituen leku erakusleak zuzen daudela itxuraz 

bederen, nahiz eta zenbaitetan forma ezosoak izan (414-415), baina gero, 
erabili behar duenean edota erabiltzeko aukera duenean ez ditu ibiltzen, hau 
forma besterik ez darabil eta. Hau argi ikusten da (417) adibidearen amaieran, 
edo bi saio desberdinetan helduak haurrari non duzu miña? galdetzen dionean 
Egoitzek hau erantzuten duenean (419), edo balkoira dihoala kanpoan dagoen 
hesiturako betizua behatzarekin seinalatuz (422) ekoizpena ematen duenean. 

 
Garai honetan agertzen den lanean hitzaren kasuan, zalantzarik ez dago 

imitazio garbia dela (417-418, 420). Eta itxuraz ongi daudenak beste 
galderaren baten erantzun izan daitezke. Horixe gertatzen da (423) 
ekoizpenarekin; helduaren aita nora joan da? galderari haurrak lanean ihardetsi 
dio. Horrelako erantzunak posible dira (417) adibidean agertzen diren bezalako 
testuinguruak (estimuluak) maiz samar eskaini zaizkiolako haurrari, eta haurrak 
erantzun hori bakarra 'ikasi' duelako buruz. Helduak galdera zertxobait aldatzen 
duenean (non galdetu beharrean nora galdetzen duenean) haurrak erantzun 
bera ematen segitzen du, helduaren galderari kasurik egin gabe. Dena dela, 
umeak horrela jokatzen du oraindik eskuartean baliabide morfosintaktiko 
egokirik ez duelako, jakina, hizkuntzaren aro ezgramatikalean dago eta. 

 
Baina leku erakusleek benetan lekua adierazten dute 1;11;11tik aurrera, 

horregatik zatitu ditugu ekoizpenak bi multzotan. Bestela esan, gure ustez 
zinetako inesiboa 1;11;11 adinarekin hasten da azaltzen Egoitzen 
emanaldietan, lekua adierazteko leku erakusleak erabiltzen dituenean (424-
439). Adin hori baino lehenagotik aurki daitezkeen formak edo isolatuak daude 
(oso goiz agertzen diren 1;05;04koa eta 1;06;05koa) edo imitazio zuzen-
zuzenak dira. Kontuan izan 1;11;11 adinetik aurrera ere, haurra egitura honen 
aro gramatikalean sartu denean (bigarren aroan, hortaz), ezegitezko hutsak 
egiten dituela; adin hori abiapuntutako hartzeak ez du esan nahi ekoizpen 
guztiak zuzen egonen direnik edo ez dugula hutsik aurkituko. 
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Hona bada, bigarren garai honetan Egoitzek ematen dituen hainbat 
erakusle: 

 
(424) Go(l) (he)men. (1;11;11) 
(425) Lolo han. (1;11;24) 
(426) Behia, hemen behia. (2;00;08) 
(427) (He)men te la [zer da]? (2;01;19) 
(428) L(e)hoia hor. (2;02;18) 
(429) Xel (d)a hol? (2;03;14) 
(430) Hebel hau, ta hau hol. (2;04;25) 
(431) Hebe(n) da borobila, eh. (2;05;09) 
(432) Ho(r)txe txi(n)txilik. (2;06;05) 
(433) Hau la… heme(n) patu. (2;07;17) 
(434) Moxto la [da] han. (2;08;00) 
(435) Heben, hebentxe. (2;09;00) 
(436) Halá hol xe(r) don. (2;09;15) 
(437) Ho(r)txe goleko [gordeko] dut. (2;10;26) 
(438) Hemen du(t) t(r)atorea. (2;11;10) 
(439) Han goian. (3;00;07) 

 
Hasierako garaian imitazioz ematen zuen lanean hitza dela eta, bigarren 

garai honetan izen bera aurkitu dugu 2;01;06 adinean ere (440), baina horretaz 
landara beste izen desberdinak 2;01;19 adinetik aitzina ediren ditzakegu (441-
…). Honatx ale batzuk: 

 
(440) Lanen. (2;01;06) 
(441) Balkoien. (2;01;19) 
(442) Ta puttun [putzun] atta. (2;02;18) 
(443) Mu mokonen [komonen]. (2;03;00) 
(444) Itxen (d)u(t) motoa. (2;03;28) 
(445) Hau lolo lulen [lurren]. (2;04;12) 
(446) Pakon [kanpon]. (2;05;09) 
(447) Mina lut hol taten [behatzen]. (2;06;05) 
(448) Egoitxek ka-kalu [galdu] lo (i)txen. (2;06;20) 
(449) Iñuñen [Iruñen] baxahu(n)txa. (2;07;17) 
(450) Putxun ibi(l)txe(n) da. (2;08;16) 
(451) Ba(l)koien betti bota b(eh)ar (d)ut, eh. (2;09;15) 
(452) Eztu[gu] ka(n)pon gel(d)itu b(eh)ar. (2;09;29) 
(453) Xoton do behia. (2;10;26) 
(454) Oai(n)txe to(rri)ko daix [naix] kotxen. (2;11;23) 
(455) Hola doten [joten] da putxun. (3;00;07) 

 
Ikus daiteke (443, 446-447) adibideetan izena desitxuraturik eman arren, 

izenkiak kasu marka behar duenean haurra gai dela hitz amaierako -(e)n 
atzizkia zuzen mantentzeko. 

 
Pluralean aurkitu ditugun formak hiru besterik ez dira. Ondoko hauek 

hain zuzen ere: 
 

(456) Ga(l)txatan bai. (2;06;20) 
(457) Ex, ka(l)txatan ex. (2;06;20) 
(458) Begitan ex, eh. (2;09;00) 

 
Lehenbiziko bi ekoizpenetan agertzen den galtzak izena ia beti pluralean 

ibiltzen dela jakinez, eta 2;06 adinean haurrak izen hori bakarra eman duela 
ikusiz, ezin da ziur esan pluraldun hondarkia modu emankorrean (beste izen 
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batzuekin, esaterako) erabiltzen duen edo ez, entzuten duen forma bakarra 
hori baita seguru asko. Baina (458)ko ekoizpenean, hau da, 2;09 adinarekin, 
haurrak pluraleko forma nahita aukeratu duela ezin ukatu. 

 
Mugagabean ediren dugun adibide bakarra honako hauxe da: 
 

(459) Hau kidu [kendu] ta ielittan ['igeritan'] ibiliko naix.   
  (2;09;00) 

 
Mugagabea agertzen den saio berean haurrak igeritan formarekin batera 

igerian aldaera ere ibiltzen du. 
 
Aditzizenen adibideen artean honako hauek emanen genituzke Egoitzek 

ekoitzitakoen artean: 
 

(459a) Talia [zaldia] lolo itten. (2;03;28) 
(459b) Eta mua jaten. (2;04;12) 
(459c) Dadan [ñañan] itten belala [belarra] ta hau lolo itten   
  et(z)a(n)ta. (2;05;09) 
(459d) Ma(r)ra(z)kik itten. (2;06;20) 
(459e) Etxit [extit] u(txi)txen mo(x)tutxen. (2;07;17) 
(459f) Kola Kau goxo-goxoa elaten [eraten] ai ra. (2;09;15) 
(459g) Nik extikit irekitxen mino [biño] indala [indarra] axko…   
 (2;10;11) 
(459h) Montatxen, kamiona patxen. (2;11;23) 
(459i) Ai dai(x) [nai(x)] ga(r)bitxen. (3;00;07) 

 
Posposizioak beste zenbait elementu baino beranduago ematen ditu 

haur honek (erakusleak eta galdetzaileak baino beranduago, esaterako), 
lehenbizikoa 2;01;19koa da eta. Mostra gisa dakartzagu honako hauek: 

 
(460) Atxen. (2;01;19) 
(461) Balenen [barrenen]. (2;02;02) 
(462) Gañen. (2;02;18) 
(463) Balenen [barrenen] kotxea kikia [ttikia]. (2;03;00) 
(464) Hemen txel (d)a balenen [barrenen]? (2;03;14) 
(465) Holi (e)le a(z)pin:. (2;04;12) 
(466) Balenen [barrenen]. (2;05;09) 
(467) Xel (d)a balenen? (2;08;16) 
(468) Bodoa dio gaden [monoa diho[a] gañen]. (2;09;00) 
(469) Balelen [barrenen] patu b(eh)a…, balelen patu…. (2;09;29) 
(470) Bai, di [ni] ibi(l)txe(n) daix [naix] gaded [gañen]. (2;11;10) 
(471) A(r)bola do gañen axtok. (3;00;07) 

 
Galdetzaileak aski goiz ikusten ditugu. Lehenbizikoa 2;00;08 adinarekin 

ematen du Egoitzek eta hurrengoa hilabete bat beranduago 2;01;19ko 
grabaketan; badirudi hemendik aitzina saioro agertzeko joera dutela. Azken 
saio hau abiapuntutzat hartuz gero, konturatu non inesiboko galdetzailea eta 
zer absolutiboko galdetzailea garai berean agertzen direla. Honelakoak dira 
haur honek ematen dituen ekoizpenak: 

 
(472) Ro ra [non da]? (2;00;08) 
(473) A(s)toa, a(s)toa non (d)a? (2;01;19) 
(474) Bulua [burua] non (d)a? (2;02;02) 
(475) Be(s)te talia [zaldia] non (d)a? (2;03;28) 
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(476) Totoa do(n) da? (2;04;25) 
(477) Eta kaloa [“karroa”] do(n) da? (2;05;09) 
(478) No(n) la [da] halia [haria]. (2;06;05) 
(479) Behia, non taude [zaude]? (2;07;04) 
(480) Non da txotxotxa [jostor[ra]tza]? (2;08;00) 
(481) Alibalik [animalik] no(n) dia? (2;09;00) 
(482) Ohea, bitu non (d)on ohea. (2;09;15) 
(483) Non (o)te la [da] xotoa? (2;11;10) 
(484) Noiz jo(n) ba… noix jon b(eh)ar (d)ute? (2;11;10) 
(485) Non? (3;00;07/2) 

 
Bestelakoak deitu dugun zutabearen barrenean segidako bi izenondoak 

(486-487), bi izenlagunak (488-489) eta idoro dugun zenbatzaile bakarra (490) 
bildu ditugu: 

 
(486) T(t)ikin. (2;03;28) 
(487) Ttikin, tali [zaldi] ttikin. (2;03;28) 
(488) Hara, hau(n)dia bexten halapatu ro. (2;09;15) 
(489) �Ex-bexted [bexten] hau(n)dia halapatuko lo. (2;09;15) 
(490) Extu(t) dena baten xa(r)tuko. (2;10;11) 

 
Kasu marka elementu batez baino gehiagoz osatutako sintagmei erantsia 

aurkitzea ez da zaila; gainera nahiko goiz hasten da Egoitz horrelako sintagma 
motak ematen, eta 2;02;18 adinarekin agertzen direnetik aitzina saio guztietan 
aurki daitekeela esan dezakegu. Ondora dakartzagu ale batzuk 
erakusgarritako: 

 
(491) Hepen [hemen] loren on(d)on (d)a. (2;02;18) 
(492) T(r)enan gañen (d)o. (2;03;00) 
(493) Ttikin, tali [zaldi] ttikin. (2;03;28) 
(494) Tixona talin [gizona zaldin], talin gañen. (2;04;12) 
(495) Egoitzen o(n)don do ahu(n)tza. (2;05;09) 
(496) T(r)atoren gañen. (2;06;20) 
(497) Oxaba(n) Inuñen [Iruñen]. (2;08;00) 
(498) Le(hen)gon, le(hen)go eunen. (2;09;00) 
(499) Kotxe(n) balelen. (2;09;15) 
(500) Bihol hau(n)did [-n]. (2;09;29) 
(501) Alautxan balenen ixaten da loloka [dordoka]. (2;10;11) 
(502) Heben, bo(l)txan gañen. (2;10;26) 
(503) Xal(d)in expelon [esperon] (d)o. (2;11;10) 
(504) (Er)loju(n) axpin. (3;00;07) 
(505) Po(l)tsa ttiki hor(r)etan xe raba [eraman] riaxo [diaxo]?  
  (3;00;07) 

 
Adibiderik gehienak aurretik izenlagunen bat dutenak dira, baina 

izenondoekin eraikitakoak (eskuin aldera hedatuko sintagmak) badira, eta 
nahiko goiz emanak gainera (493). Ohartu, bestalde, izenarekin batera 
emandako erakuslea (kasu honetan izen + izenondo + erak. egitura) 3;00 
adinarekin agertzen zaigula lehenbiziko aldiz (505). 

 
Kasu honekin izan dugun arazorik larriena ezegitezko hutsak zein diren 

eta zein ez bereiztea izan da. Hizketaren kateamendu fonikoa dela medio, hitz 
amaieran gelditzen diren kontsonante asko ez ditu haurrak ongi ahoskatzen; 
horixe gertatzen da kasu honekin, inesibodun izenkia beste hitzekin batera edo 
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esaldiaren bukaeran kokatzen denean Izan ere, atzizkia kontsonateren batez 
bakarrik baitago osatua, eta ez da beti amaierako -n sudurkaria aditzen. 

 
Kontuan izanik datibo atzizkia duten formak arrunt goiz agertzen direla, 

eta jakinik, ikaskuntzaren planteamendu teorikoen arabera, hizkuntz 
ikaskuntzaren bigarren aroak oso denbora laburra irauten duela, corpusaren 
atzenaldira inesiboaren atzizkirik gabe emandako ekoizpenak aurkitu baldin 
baditugu ere, ontzat eman ditugu. Honelakoak dira kasu atzizkirik gabe ediren 
ditugun (baina ontzat hartu ditugun) emanaldiak: 

 
(506) Abatxin itxe(n). (2;06;20) 
(507) Balele(n) [barrenen] bait[ag]o. (2;07;17) 
(508) Odade(n) [Oihanen] baxtele(n) da, eh. (2;09;00) 
(509) Bitu, abolia [amorria] esku(n) do. (2;09;15) 
(510) Hanke(n) ro olola [odola]. (2;09;15) 
(511) Do [no(n)] da ahatea? (2;09;15)  
(512) Miño bo(l)txa(n) xa(r)tuta gero jango lut, eh. (2;10;11) (513)
 Gaye(n) lo axtok a(r)bola. (3;00;07) 
(514) Otxoa baxo(n) xon ta. (3;00;07) 

 
Ekoizpen batzuetan, oro har, kontsonantez bukatzen diren izenkietan, 

antzeman daiteke inesiboa den ala ez (508, 510218) absolutiboan emanez gero 
-a amaierarekin agertuko bailirateke. Gainerako emanaldietan testuinguruak 
(512) eta artikulu ezak (509, 514) adierazten digute inesiboa dela. 

  
Zernahi gisaz, konturatu behar dugu (511) bezalako adibide gardenak 

goiz agertzen direla (ikus mota honetako lehenbiziko ekoizpena: (472)); nahiz 
eta haurrak bukaerako -n ez ahoskatu ezin da zalantzan paratu inesiboko 
galdetzailea ez dela. 

 
Hau dena garbi utzirik, hasieran genioen bezala, lehenbiziko zatiko 

ekoizpenak azaldu ditugunez (bai eta hutsak ere; ikus esaterako 419, 422), 
bigarren zati honetako ezegitezko hutsak ondoko hauetara murrizten dira: 

 
(515) Ha(n)ka. (2;00;08) 
(516) Tita [tripa]. (2;01;06) 
(517) Salou. (2;02;18) 

 
Denak helduen non? galderari ihardetsitako erantzunak dira, baina ez 

dute inesiboko markarik. Guk txartzat jo ditugu -n atzizkirik gabeko hitz 
bakarreko esaldiak direlako eta gainera egitura honen ikaskuntzaren bigarren 
arokoak izan daitezkeelako, hau da, 1;11;11tik aitzina egitura zuzen erabiltzen 
hasi eta ingurutsu horretan emandakoak direlako. 

 
Aipatu ditugun adibideez aparte bada beste bat franko desberdina eta 

hona espreski ekartzea merezi duena. Hauxe da: 
 

(518) Motoa, ora(i)n txa [xe(r)], bex(t)en aleka [besten aieka]?  
  (2;03;28) 

                                                 
218 Hizkera honetan hanka izenaren inesiboko aldaerak (h)ankan edo (h)anken 
izan daitezke. Lehenbizikoa -a amaitutako hitzek bezala, eta bigarren aldaera 
kontsonantez amaituko bailitz bezala emana dago (cf. kopetan edo kopeten) 
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Azpimarratutako zatian inesiboaren atzizkia sintagmaren amaieran egon 

beharrean, izenlagunak hartu du, ardatz elementua atzizkirik gabe geldituz, 
esaldi zuzena beste aihekan izan behar baitzuen. 

 
 
10.2.3.4.- Adlatiboa (-ra) 
 
Adlatibo kasuan koadroan bizidunak eta bizigabeak denak batera jaso 

baditugu ere, gero adibideak ematerakoan bereiztea erabaki dugu. Hona, 
beraz, koadroan datu guztiak bilduak: 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Adlatiboa 
ADINA Orotara  

Izen 
ak 

Aditziz. 
Erak. Gald. Pospos. Izondo. IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;03;03           
1;04;00           
1;05;04           
1;06;05           
1;06;22           
1;07;08           
1;07;18           
1;08;03           
1;08;17           
1;09;01           
1;09;16           
1;09;28           
1;10;13           
1;10;27          1 
1;11;11           
1;11;24           
2;00;08          2 
2;00;29           
2;01;06 3         3        1 
2;01;19 1 1         
2;02;02                   2 
2;02;18 4, 3b 3, 3b   1      
2;03;00 2 2         
2;03;14 3 2    1     
2;03;28 2 2         
2;04;12 3 1 2        
2;04;25 8 4 1 2    1   
2;05;09 6 3  3       
2;05;23           
2;06;05 7 7         
2;06;20           
2;07;04 5 4 1        
2;07;17 8, 1p 8, 1p         
2;08;00 2, 1b 2, 1b         
2;08;16           
2;09;00 13 10 1     2   
2;09;15 29, 2b 18, 1p 3 1  7 1b    
2;09;29 13 8 4  1      
2;10;11 13 11 1   1   1  
2;10;26 9 5  2 1   1   
2;11;10 16 9 3 2  2   2  
2;11;23 6         4    2    1 
3;00;07 23, 2b 11, 2b 3  2 3  4 1  
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Orotara 176, 8b, 1p 118, 7b 19 10 5 16 1b 8   
%  60,79 10,79 5,68 2,84 9,09 0,56 4,54   
 = plurala; b =          

 
 
Adlatibo atzizkia 2;01;06 adinarekin aurkitzen dugu lehenbiziko aldiz 

izenei itsatsia. Agertzen den unetik aurrera ia saio guztietan aurki daitezke 
atzizki honen aztarnak izenetan. Beste kategoriei dagokienez, erakusleren bat 
(2;04;25 eta 2;05;09 saioetan), galdetzaileren bat (2;02;18) edo posposizioren 
bat (2;03;14) goiz samar agertzen bada ere, badirudi 2;09;15 adinetik aurrera 
dutela saio gehienetan ateratzeko joera. 

 
Kopuru orokorrei behatuz, izenak dira agertzen lehenbizienak izateaz 

gainera, ekoizpen guztien %60tan adlatibo atzizkia hartzen dutenak; diferentzia 
handiarekin heldu dira ondotik aditzizenak (ekoizpenen %10arekin), 
posposizioak (%9arekin) eta erakusleak (%5arekin). 

 
Izen bizidunekin topatutako lehenbiziko ekoizpen goiztiarrez gainera 

(2;02;18 saiokoez gain), umeak 2;08;00 adina duen arte ez da berriz agertzen, 
eta hemendik aitzina ere tarteka baizik ez. Pluraleko forma bakarra, aldiz, 
2;07;17 grabaketan ediren daiteke. 

 
Corpusean zehar izenei adlatibo atzizkia erantsi zaien (edo atzizkia ez 

erantsi arren adlatibotzat har daitezkeen) adibideak ondoko hauek ditugu, 
esaterako: 

 
(519) P(l)axara. (2;01;06/2) 
(520) Txotxora [txokora]. (2;01;19) 
(521) Gotti ta betti. (2;02;18) 
(522) Baxulala bota. (2;03;00) 
(523) HeRira. (2;04;25/2) 
(524) XXX eloli ra, lulera [lurrera]. (2;05;09) 
(525) Xoxilela [sozi[eda]dera]. (2;06;05) 
(526) Palak `bu' betti, ta gotti ta bota. (2;06;05) 
(527) Di badoa [ni banoa] exkolara. (2;07;04/2) 
(528) Xe[g]i xukal(d)era. (2;08;00/2) 
(529) Exkolara doten [joten] da kasketakin. (2;09;00) 
(530) Oai gotti ioko la, eh, behia oai(n) gotti ioko…. (2;09;15) 
(531) Di badoa [ni banoa] sotora. (2;09;29) 
(532) Ha(r)tu, bextela xulola [xulora] jo(n)go la ta, ha(r)tu.   
 (2;10;11) 
(533) Ibaieri jon i(n) txio, hau baxulela Ibaieri jon. (2;11;23) 
(534) Bitu, axtoa putxura nola eroriko den, eh. (3;00;07) 

 
Izen bereziak corpusaren atzenaldira agertzen dira, ondoko hauek baizik 

ez baititugu aurkitu: 
 

(535) Di badoa [ni banoa] Laxakala [Lesakara]. (2;09;15) 
(536) Nola dote [jote(n)] da Dodostira [Donostira]? (2;11;23) 
(537) Di bado Dodoxtira [ni bano[a] Donoxtira]. (2;11;23) 
(538) Di Dodoxtira doa [ni Donoxtira noa]. (2;11;23) 

 
Lehen aipatu bezala, pluraleko forma bakarra 2;07;17koa da: 
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(539) Oxaba K(u)an Goxe, kakatara [galtzatara] pixa in (d)ut.   
  (2;07;17) 

 
Izenen artean bada ekoizpen bat guztiz berezia. Berezitasuna ez dagokio 

adlatibo atzizkiari, hondarki guztiari baizik. Honela ematen du haurrak: 
 

(540) Go[a]xen, itxatxoala [itsasoara]. (2;07;17) 
 
Izenaren eta lekuzko kasu atzizkiaren tartean -a- bat sartzen du haurrak. 

Ekoizpenaren adinari begiratuz ikus daiteke nahiko berandukoa dela, baina 
goitixeago esan duguna oroitaraziz, hots, kategoria guztiak erregularki 
2;09;15tik aurrera erabiltzen dituela, hauxe ondoriozta dezakegu: adin honetan 
oraindik egitura honen ikaskuntzaren bigarren aroan dagoela Egoitz, kasu 
atzizkiari dagokionean hutsik ez badago ere, artikuludun izenari erantsi baitio -
ra atzizkia, ekoizpen ez-zuzena sortuz. 

 
Galdetzaile bat arrunt goiz eman arren (541), gainerakoak berandu 

agertzen dira (542-544). Gauza bera gertatzen da posposizioekin, bat goiz 
samar agertu arren (546), gainerako guztiak gure corpusaren bukaera aldera 
agertzen direla (547-551): 

 
(541) Totela [traktorea] nora? (2;02;18) 
(542) Oxaba G(u)a(n) Goxe lola [nora] jo(n) da? (2;09;29) 
(543) Lora [nora]? (2;10;26) 
(544) Txado [Txano] Go(r)ritxo nora jo(n)go la? (3;00;07) 
 
(546) Atxela [atxera]. (2;03;14) 
(547) Axpira bo-…. (2;09;15) 
(549) XXX galera [gañera]. (2;10;11). 
(550) Ta eloli [erori] ta balelela [barrenera] don [jon]. (2;11;10) 
(551) Pixa, pixa itte(n) do gayera [gañera],'ka-ka-ka' pixa itte(n) do   
 axtok gayera. (3;00;07) 

 
Erakusleekin ere, aurreko elementuekin gertatu den posturatsura, 2;04;25 

eta 2;05;09ko saioetan bost aldiz agertzen dira (552-553), baina hurrengo 
erakuslea ez da lau hilabete beranduago arte, 2;09;15eko grabaketa arte, 
idorotzen (554-556). Eta egia esan, osagai bat baino gehiagoz eratutako 
sintagmekin ere berdintsu gertatzen dela esan daiteke (557-560) 

 
(552) Holela [horrera]. (2;04;25/2) 
(553) Bota holala [horrara]. (2;05;09) 
(554) Ibai haluko [helduko] da ta, i(n) b(eh)al (d)o honela [honera]  
  ekali [ekarri] pilota. (2;09;15) 
(555) Dahi [nahi] do behiak ho(r)rera xa(r)tu burua. (2;10;26) 
(556) Nik, ni(k) kaletila [karretilla], ni(k) kaletila beteko lit    
 Nahikalili honara doten [joten] báda. (2;11;10) 
 
(557) Abonan [amonan] itxera XXX hola. (2;04;25) 
(558) Gaul Bia(n)ditxen itxela to(rri) b(eh)al (d)ut. (2;09;00) 
(559) Elaba [eraman] b(eh)al (d)ut nele itxera elaba [eraman] rut.  
  (2;10;26) 
(560) Otxoa don [jon] txen amonalen itxela. (3;00;07) 
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Aditzizenak aparte iruzkintzea erabaki dugu, bi aditzizen mota desberdin 
bereizi behar ditugulako. Alde batetik, nora edo zertara galdetzaileei erantzuten 
dien aditzizena dugu, ondoko adibideetan ikus daitekeen moduan: 

 
(561) Orai(n) hau patxatzera [pasatzera]. (2;04;12) 
(562) Oai(n) badoa [banoa] haRik bo[ta]txera. (2;09;15) 
(563) … me(n)dila jon ta biholak ikustela ta biholak ha(r)txera.  
  (2;09;29) 
(564) Paxe[a]txera kamionan. (2;11;10) 
(565) Otxoa putxura xiho[a]la ula elatera [ura eratera], ta 'aaa' ta  
  putxura erori xen. (3;00;07) 

 
Baina beste aldetik, Goizuetako hizkeran -ra atzizkiaren bidezko 

nominalizazioa dugu, ondoko beste bi adibide hauetan ikus daitekeen moduan: 
 

(566) Extu-extu(t) dahi [nahi] bo[ta]txera. (2;07;04) 
(567) (Nahi)kali, nahi xo ['duzu'] kaletila [karretilla] betetxera?   
 (2;11;10) 

 
Egoitzen corpus guztian ez dugu -t(z)ea modura absolutiboan emantako 

nominalizazio bakar bat ere ediren, eta aipatutako bi hauek besterik ez -t(z)era 
adlatiboko atzizkiarekin emanak. 

 
Ezegitezko hutsik gehienak egitura honen aro ezgramatikalekoak edo 

gramatikalizazio hasieraren garaikoak dira: 
 

(568) H: Atta nora jon da? 
  E: Lalen [lanen]. (1;10;27) 
 
(569) H: 'Ni Malenera' (e)san! 
  E: Ni Mala. (2;00;08) 
 
(570) H: Nora eskapatu za[ra]? 
  E: (He)men. (2;01;06) 
 
(571) Salo [Salou]. (2;02;02) 
(572) Ibaieri hori erori baxura. (2;11;23) 

 
Lehenbiziko ekoizpena, (568) adibidea, (417)an eman dugun antzeko 

testuinguru batean emana dago, eta helduak galdera aldatu duenean, nora 
galdetzailea sartuz, haurrak ikasia zuen bezala erantzuten du. (570) adibidean 
helduaren nora galderari haurrak inesiboko leku erakuslearekin erantzuten dio; 
honek adierazten digu haurrak nolabaiteko lekutasunaren zentzua (oraindik 
ezosoa, jakina) baduela. Eta azkeneko ekoizpena (572) oso berandukoa da, 
Egoitzek ia hiru urte dituela emana. Badirudi baxura hitz honetan adlatibo 
atzizkia eransteko premiarik ez duela nabaritu haurrak, hitzaren amaierako -ra 
silaba kasu atzizkitzat hartu izanen baitu seguruena. 

 
Egitezko hutsak oso berandukoak dira, eta ekoizpen gehienetan adlatibo 

atzizkia aurkitzen dugu errepikatua (573-575): 
 

(573) Hau baxurerara bota b(eh)ar (d)ut. (2;10;11) 
(574) Ex, belaxolala [belasorara], belala [belarra] elate-….   
 (2;11;10) 
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(575) Gixonak etol(i) b(eh)al (d)o kotxen belasolala [belasorara].  
  (2;11;10) 
(576) Hola bota t(r)apua goiala [goiara]. (3;00;07) 

 
Azken ekoizpen hau egitezko hutsen artean sartu dugun arren, berez 

gainorokortze hutsa da, Egoitzek ez baitu helduek bezala goiti esaten, edo ez 
baitio goiti hitza oinarritako hartuz -ra atzizkia eransten. Abiapuntutzat 
absolutiboko forma hartu eta adlatibo atzizkia itsasten dio. Ekoizpen honetan 
izenaren eta atzizkiaren tartean agertzen den -a- bokalak ez du nahitaez 
artikulua izan beharrik, diptongoz amaitzen diren hitzetan zenbaitetan -e- eta 
beste zenbaitetan -a- egiten den loturazko bokal bat izan baitaiteke (cf. 
balkoira/balkoiera, ma(h)aira/ma(h)aiara,…). Ezin da, hortaz, (540) adibidean 
agertzen den itsasoara ekoizpenarekin guztiz parekatu. 

 
Bitxia da baina, corpusean zehar Egoitzek beti goiti (eta beheiti) aldaera 

erabili du 2;02;18ko saiotik hasi eta 2;10;11 saiora arte aurki daitezkeen zortzi 
ekoizpenetan (cf. esaterako 521, 526, 530), eta transkribatu dugun azkenekoan, 
3;00;07koan, ediren dugu goiara ekoizpena. Hau ikusirik esan daiteke, haurra -
ra atzizkia 2;01;06 adinarekin erabiltzen hasi bazen ere, eta hortaz, egitura 
honen ikaskuntzaren bigarren aroa adin horretan koka daitekeela esan 
badezakegu ere, hiru urterekin ikaskuntzaren hirugarren aroan dagoela, haurrak 
barneratu duen araua ez dagokien formei gainorokortu baitie. 

 
Adlatibo kasuan izen bizidunekin -(e)ngana atzizkia erabiltzen da. Guztira 

zortzi bider erabiltzen du Egoitzek atzizki hau ondoko ekoizpenetan ikus 
daitekeen bezala: 

 
(577) Ama(nga)na. (2;02;18) 
(578) Ibaingada. (2;02;18) 
(579) (I)bai(n)gana. (2;02;18) 
(580) Egoitxe(n)gana no [diho(a)?]. (2;08;00) 
(581) Gelo laxte(r)ka to(rri)ko la hau(n)di(n)gana. (2;09;15) 
(582) Aba(n)ga- [amanga-]… abak do… aba ta… aba [ama] ta Egoix  
  (d)iho(z). (2;09;15) 
(583) Amonanana [-gana]. (3;00;07) 
(584) Ta dotxe [joten] txen poliki poliki otxongada…. (3;00;07) 

 
Goiz agertzen da, 2;02;18 adinarekin, baina badirudi ez dela oso 

emankorra 2;08;00 arte. Hala ere,  (583) adibidean ikus daiteke hiru urterekin 
haurra ez dela gai oraindik atzizki osoa beti zuzen emateko. 

 
 
10.2.3.5.- Ablatiboa (-tik) 
 
Ikus ditzagun koadroan lekuzko kasu hau zein hitz kategoriari eransten 

zaion eta zenbat aldiz azaltzen zaigun saioz saio hiru urte arte mugatu dugun 
Egoitzen corpusean. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Ablatiboa 
ADINA Orotara Izen Erak. Gald. Pospos. IS konpl. Egit. 

huts. 
Ezegit.
huts. 

1;03;03         
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1;04;00         
1;05;04         
1;06;05         
1;06;22         
1;07;08         
1;07;18         
1;08;03         
1;08;17         
1;09;01         
1;09;16         
1;09;28         
1;10;13         
1;10;27         
1;11;11         
1;11;24         
2;00;08         
2;00;29         
2;01;06         
2;01;19         
2;02;02 2  2      
2;02;18         
2;03;00         
2;03;14         
2;03;28         
2;04;12         
2;04;25 2  2      
2;05;09 2  2      
2;05;23         
2;06;05         
2;06;20 2  2      
2;07;04 1  1      
2;07;17 1    1    
2;08;00 1  1      
2;08;16         
2;09;00 6 4  2     
2;09;15 12 6 4 2     
2;09;29 10  6 3  1   
2;10;11         
2;10;26 3 1 1 1     
2;11;10 8  1  1 6   
2;11;23         
3;00;07 6  4 1  1   
Orotara 56 11 26 9 2 8   
%  21,05 45,61 15,78 3,5 14,03   

 
 
Erakusleak dira lehenbizi agertzen direnak ablatibo atzizkiarekin 2;02;02 

adinarekin, baina emankortasunarekin 2;04;25eko saiotik aitzina aurki 
ditzakegula esan daiteke. Izenak eta galdetzaileak 2;09;00ko grabaketan 
agertzen direnetik aitzina era emankorrean ibiltzen direla baiezta daiteke. Topa 
ditzakegun bi posposizioez landara, izenlagunekin eraikitako izen sintagma 
konplexuak dira beranduenik ekoizten direnak. Atzizkia oso goiz agertu arren, 
ikus daiteke hitz kategoria desberdinetan 2;09;00tik aurrera erabiltzen duela 
Egoitzek. 
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Kopuru orokorrei begiratuz, atzizkia daramaten ia ekoizpen guztien 
erdiak leku erakusleak dira (ia %46a); hurrena, izenak ditugu kopuru guztien 
%21ekin, galdetzaileak eta izen sintagma konplexuak kopuru berdintsuan idoro 
daitezke (%15era eta %14ra iristen direlarik), eta gutxien ekoizten direnak 
posposizioak dira. 

 
Hona ablatibo atzizkia izenei erantsitako zenbait adibide: 
 

(585) Xal(d)ik ha(r)txen do bal(d)etik Kola Kau. (2;09;00) 
(586) Kokolilok elate(n) do elekatik ula [Kokodrilok eraten do   
 errekatik ura]. (2;09;00) 
(587) B(e)itu dola [nola] beitxe(n) dud [dun] lehoti(k). (2;09;15) 
(588) Hará, lehoti(k) beitxe(n) do. (2;09;15/2) 
(589) Ba(l)koitik beituko ru[gu] XXX XXX. (2;10;26) 

 
Konturarazi behar dugu atzizkia zein den antzemateko inolako arazorik 

ez dagoen arren, atzizkiaren amaieran gelditzen den -k herskaria ez duela 
haurrak ahoskatzen (587-588). Honekin adierazi nahi dugu orain arte ikusi 
ditugun, kontsonante bakarrez osatutako hainbat kasutan (cf. ergatiboa, 
inesiboa, jabego genitiboa,…) kontsonantea ez ahoskatua egoteak ez duela 
derrigorrez gaizki dagoenik esan nahi, gabezia horiek arrazoi fonetiko hutsetan 
izan baitezakete oinarri. 

 
Goiz eta maizenik agertzen diren erakusleen lekuko ondoko hauek 

ditugu: 
 

(590) K(l)aro, han(d)ik. (2;02;02) 
(591) Hemendik. (2;04;25), (2;06;20), (2;09;15) 
(592) Hebe(n)dik XXX la [da]. (2;07;04) 
(593) Se[g]i heben(d)ikan. (2;08;00) 
(594) Hebe(n)dik atxetxe [ate[ra]txen] da. (2;09;15) 
(595) Eh, ura xa(r)txe(n) da hebe(n)dik. (2;09;29) 
(596) Ho(r)tik… hemen da atea. (2;10;26) 
(597) Hau eloli i(n)go la heme(n)dik. (2;11;10) 
(598) Hemendikan itten do kaka. (3;00;07) 

 
Galdetzaileen sailean, aldiz, beste hauek ediren daitezke: 
 

(599) Dodik [nondik] Kola Kau ha(r)txen dute? (2;09;00) 
(600) No(n)dikan? (2;09;15), (2;10;26) 
(601) Eta behia dodik [nondik] xa(r)tuko ra? (2;09;29) 
(602) Nondikan jon b(eh)a(r) txo amonaren itxera, hebe(n)dikan o  
  ha(n)dikan? (3;00;07) 

 
Posposizioekin (603-604) eta elementu bat baino gehiagoz osatutako 

sintagmekin (605-608) idorotako ekoizpenak ere baditugu: 
 

(603) Baleletik [barrenetik]. (2;07;17) 
(604) Erori ingo la ganetik. (2;11;10) 
 
(605) … oxaban kotxetik ha(r)tuko ro. (2;09;15) 
(606) Edaix [enaix] eloitxen xal(d)i(n) gayetik [gañetik]. (2;11;10) 
(607) Erori la, xal(d)i(n) ganetik. (2;11;10) 
(608) Bide honde-bide (he)be(n)dik. (3;00;07) 
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Ohartu, oso interesgarria da eta, azken adibide honetan (608) Egoitzek 
nahasi egiten dituela erakusle determinatzailea eta leku erakuslea. Haurra 
zuzen abiatzen da determinatzailearen hon- erroa ibiliz, baina gero leku 
erakuslea ematen du izenarekin batera. 

 
 
10.2.3.6.- Soziatiboa (-kin) 
 
Orain arte egin dugun bezala, ondoko koadroan kategoriaka eta saioka 

azalduko ditugu Egoitzen corpusean zehar aurkitu ditugun soziatibo forma 
guztiak. 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: Soziatiboa 
ADINA Orotara Izen Izord. Izondo. Erak. IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;03;03         
1;04;00         
1;05;04         
1;06;05         
1;06;22         
1;07;08         
1;07;18         
1;08;03         
1;08;17         
1;09;01         
1;09;16         
1;09;28         
1;10;13         
1;10;27         
1;11;11         
1;11;24        1 
2;00;08        1 
2;00;29         
2;01;06         
2;01;19         
2;02;02         
2;02;18 3 3       
2;03;00 1 1       
2;03;14 1 1       
2;03;28 2 2       
2;04;12 1 1       
2;04;25 2 1    1  1 
2;05;09 2 2       
2;05;23         
2;06;05 6 6       
2;06;20 5 4   1    
2;07;04 3 3       
2;07;17 3 2   1    
2;08;00 5   4  1   
2;08;16 2    1 1   
2;09;00 6 4    2   
2;09;15 11 5  2 3 1   
2;09;29 6 4   1 1   
2;10;11 4 2   2    
2;10;26 7 6   1    
2;11;10 10 8 2      
2;11;23 5 4  1     
3;00;07 6 6       
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Orotara 91 65 2 7 10 7   
%  71,42 2,19 7,69 10,98 7,69   

 
 
Egoitz soziatiboko formak ematen hasten den unetik aurrera, 2;02;18 

adinetik aurrera, -kin kasu atzizkia saio guztietan azalduko zaigu. Batez ere 
izenak dira lehenbizi eta kopuruaren aldetik gehien agertzen direnak, ekoizpen 
guztien ia hiru laurdenetara iristen dira eta. Ondotik, esan daiteke erakusleak 
heldu direla, 2;06;20tik aitzina ekoitziak eta kopuru osoaren %11arekin. 
Izenondoak eta izen sintagma konplexuak (2;04;25 saioko ekoizpen 'goiztiarra' 
alde batean utzirik) 2;08;00 adineko saioan eta hemendik aurrerako 
grabaketetan aurki ditzakegu, ekoizpenen %7na hartzen dutelarik. Azkenik, 
diogun beranduen (2;11;10 adinarekin) eta gutxien (bi besterik ez) agertzen 
direnak izenordainak direla. 

 
Koadroan izen mota desberdinak sailkatu ez baditugu ere, kategoria 

honen barnean sartu ditugu izen bereziak (609-611), arruntak (612-621) eta 
corpusean soziatibo markarekin aurki daitekeen haur hizkerako izen bakarra 
(622): 

 
(609) Goxekin [Luixekin?]. (2;05;09) 
(610) Haxe(r)tu daix [naix] Ibaiekin. (2;11;23) 
(611) Ni (e)le bai leheno elekala [errekara] amakin ta attakin ta  
  Ibaiekin. (3;00;07) 
 
(612) Pala pupua urakin. (2;02;18) 
(613) Amakin. (2;03;00), (2;05;09/2), (3;00;07), (2;04;25) 
(614) Itte(n) do amaki(n) baxala [bexala]  txal(d)ik. (2;04;12) 
(615) Sululaki(n) [sudurrakin] jate(n) ro. (2;06;20) 
(616) Hau ra baxahu(n)txa belalikin. (2;07;17) 
(617) Halá, umekin lio [diho[a]]. (2;09;00) 
(618) Bulukin [burukin] xa(r)tuko lut. (2;09;15) 
(619) Kanpon ibili ga[ra] pilotakin. (2;10;11) 
(620) Oain ni(k) palakin doko [joko] lit. (2;11;10) 
(621) Ta Txano Gor(r)itxo amonakin eote(n) txen. (3;00;07) 
 
(622) Taka tali [zaldi] niniki(n),….  (2;03;28)  

 
Atzera ohartarazi nahi dugu, zenbait ekoizpenetan atzizkia ekoiztua 

dagoen edo ez inolako zalantzarik ez egon arren, aise antzeman baitaiteke 
gauzatua dagoen edo ez, atzizkiaren bukaerako kontsonantea ez dela aditzen 
(614-615, 622). 

 
Hizkera honetan pluraleko aldaerak ez dira morfologikoki 

singularrekoengandik bereizten, baina testuingurua kontuan hartuta, gogoak 
ematen digu Egoitzek ematen dituen segidako hauek pluralean daudekeela: 

 
(623) Ma(r)gokin i(n) dut beste alekan [aihekan]. (2;09;00) 
(624) Hau me(n)dila [mendira] lio [diho[a]], me(n)dila lio   
  pi(n)tulakin hau. (2;09;00) 
(625) Al(d)ik [ardik], b(e)itu alalaki(n) [adarrakin] ta XXX.   
 (2;09;29) 
(626) Oai(n) joxtayukid [jostallukin] i(n) b(eh)a(r) do…   
  (2;10;26) 
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Izenaz gainerako kategorietakoak, konta ahalak izan arren, han-

hemenka aurki daitezke. Egoitzen ekoizpenen artean badira izenordainak (627-
628), izenondoak (629-631) eta erakusleak ere (632-637):  

 
(627) Oai(n) paxeora do [jon] b(eh)al (d)o xal(d)ik delekin   
   [nerekin]. (2;11;10) 
(628) Nahi ro nelekin ibiyi mulun-mulun [brun-brun]. (2;11;10) 
 
(629) Golikin ta ul(d)iñakin. (2;08;00) 
(630) Ta hau(n)dikin ula ha(r)tu b(eh)al (d)ut. (2;09;15/2) 
(631) Hotxakin. (2;11;23) 
 
(632) Odain hodeki [honekin]. (2;06;20) 
(633) Honekin itxe(n) la [itten da] 'gool'! (2;07;17) 
(634) Honekin joko nik, eh! (2;08;16) 
(635) Bitu, hodekid [honekin] uda [ura] ha(r)txe(n) da.  (2;09;15) 
(636) Honekin ebaten [ematen] da. (2;10;11) 
(637) Bakila … dik hodekin xetxeko [makilla … nik honekin   
  xe[ra]txeko]. (2;10;26) 

 
Osagai batez baino gehiagoz eratutako sintagma goiztiar bat aurki 

daiteke (638), baina sistematikoki saioz saio 2;08;00 adinetik aurrera agertzen 
zaigu (639-643), nahiz atzenaldera halako hutsune bat gertatzen dela ematen 
duen: 

 
(638) Txaloi kikiakin [txaboi ttikiakin]. (2;04;25) 
(639) Kolore axkokin. (2;08;00) 
(640) Bitu elepa(n)tea belali haundikin ta. (2;08;16) 
(641) Egoitxek kolore axkokin ta. (2;09;00/2) 
(642) Oai(n) ba(r)ku hau(n)dikin ibili… (2;09;15) 
(643) Iyea be(l)tx-be(l)tx-be(l)txakin. (2;09;29) 

 
Esan behar dugu (638) ekoizpenean izenondoa soziatibo atzizkiaz 

gainera -a- batekin agertzen zaigula. Helduen hizkeraren arabera soberan 
legoke tartekatutako bokal irekia, baina nabarmentzekoa da beranduago 
ematen dituen adibideetan (640, 642) ereduari atxikitzen zaiola haurra -a-rik 
gabeko formak emanez. Sintagmak emantako datak ikusi eta ohar gaitezke, 
alde batetik, -a-duna nahiko goiztiarra dela besteen aldean (hiru hilabeteko 
diferentzia aurki daiteke lehenbiziko ekoizpen horretatik hurrengoetara); eta 
beste aldetik, bukaera aldera emanikako ekoizpenetan ez dagoela horrelako 
'hutsik'. 

 
Eman dugun azkeneko adibidean (643) kasu atzizkia sintagmaren 

atzeneko aiekan paratu du Egoitzek, baina ardatz elementua -a bat duela 
ekoiztu du. 

 
Ezegitezko huts gehienak egitura honen ikaskuntzaren aro 

ezgramatikalekoak dira (644-645), baina bada bat aro gramatikalean koka 
daitekeena, hau da, atzizkia ematen hasi eta bi hilabete beranduago egiten 
duen huts bat (646). Hona nola ematen dituen Egoitzek: 

 
(644) Unai. (1;11;24). 
(645) H: Zeñekin? 
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  E:  (H.ri seinalatuz) Hau (a)papa. (2;00;08) 
(646) H: Eta hemen zerkin ari da jostaka? 
  E: Gol. (2;04;25) 

 
 
10.2.3.7.- Destinatiboa (-tzat/-tzako) 
 
Kasu marka honetan haurrak emanikako adibideak asko ez badira ere, 

koadroan eskainiz atzizki honen jabekuntzari eta garapen prozesuari hobeki 
antzeman dakiokeela iruditu zaigu. 

 
 x. koadroa. Egoitz: Destinatiboa 
ADINA Orotara Izen Izord. Erak. Gald. Egit. huts. Ezegit. huts. 
1;03;03        
1;04;00        
1;05;04        
1;06;05        
1;06;22        
1;07;08        
1;07;18        
1;08;03        
1;08;17        
1;09;01        
1;09;16        
1;09;28        
1;10;13        
1;10;27        
1;11;11        
1;11;24        
2;00;08        
2;00;29        
2;01;06        
2;01;19        
2;02;02        
2;02;18        
2;03;00        
2;03;14        
2;03;28 1 1      
2;04;12 2 2      
2;04;25 3 3      
2;05;09        
2;05;23        
2;06;05        
2;06;20        
2;07;04        
2;07;17        
2;08;00        
2;08;16        
2;09;00        
2;09;15        
2;09;29        
2;10;11 4 3 1     
2;10;26        
2;11;10 1 1      
2;11;23 2       
3;00;07    1 1   
Orotara 13 10 1 1 1   
%  76,92 7,69 7,69 7,69   
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Nahiko goiz agertzen den hiru saio jarraietan aurkitzen dugu 
destinatiboaren atzizki hau ekoiztua, 2;03;28ko saiotik 2;04;25ekora. Baina 
gero, hutsarte luze baten ondoren berragertzen da 2;10;11ko grabaketatik 
aitzina. Hamahiru ekoizpen dira orotara ediren ditugunak, haietarik hamar 
izenak direlarik; erakusleak eta galdetzaileak ez dira azken saiora arte 
agertzen. 

 
Honako hauek dira agertzen diren adibide guztiak: 
 

(648) Ibai(n)txat. (2;03;28) 
(649) Egoitze(n)t(z)ako. (2;04;12) 
(650) Aba(n)tzako [ama(n)tzako]. (2;04;12) 
(651) Hau attodata [attonantzat]. (2;04;25) 
(652) Kikia  [ttikia] (E)goitze(n)t(z)at, ta hau(n)dia attodata   
 [attonantzat]. (2;04;25) 
(653) Ibai(n)txat hau, eh! (2;10;11) 
(654) Ibai(n)txat no(n)?  (2;10;11) 
(655) Neletxako loxa ta Ibai(n)txat pixko(t) holia. (2;10;11) 
(656) Xal(d)intxako xen. (2;11;10) 
(657) Hau zenentzako la? (2;11;23) 
(658) Hau belatxako [bera[re]ntzako] la. (2;11;23) 

 
 
10.2.3.8.- Instrumentala (-z) 
 
Ez da agertzen berez kasu bezala ibilia miatu dugun corpus guztian. 

Ediren ditugun adibide bakarrak berandukoak dira eta ezegitezko hutsak direla 
aitortu behar dugu, ondoko hauek baitira bi emanaldiak: 

 
(658a) Ipu(r)di xikiya [xikiña], kaka(z) betea. (2;11;10) 
(658b) Kaloa [karroa]… belala(z) [belarra] bete b(eh)al (d)iu, eh.   
 (2;11;10) 

 
 

 
 
10.3.- Bianditz: kasuen jabekuntza eta garapena 
 
Egoitzen corpusa deskribatzeko jarraitu ditugun erizpideen arabera, 

hasteko gramatika kasuak azalduko ditugu, eta ondoren aditzarekin 
komunztadurarik ez duten gainerako kasuak emanen. 

 
 
 10.3.1.- Gramatika kasuak 
 
 10.3.1.1.- Absolutiboa: (ø) 
 
Absolutiboa dela eta, aurreko kapituluko 9.3. puntuaren zatirik gehiena 

kasu honi eskainia dago, azalpen eta adibiderik gehienak absolutibokoak 
baitziren. Dena dela, kapitulu honetan absolutiboan emanik dauden 
testuinguruari eta funtzioari eginen diegu kasu, horretarako lau azpiatal edo 
emanen ditugularik: a) izenordainak, b) erakusleak, c) izenak, eta d) 
absolutiboko ø marka zein elementuk daraman. 
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a) Izenordainen testuingurua 
 
Ikus dezagun saioz saio Bianditzek ematen dituen izenordainak zenbat 

diren eta zer-nolako testuinguruan agertzen diren ondoko koadroan: 
 
 

 x. koadroa. Bianditz. Absolutiboa: Izenordainak beren testuinguruarekin 
ADINA Izord. Orotara  

Bak. 
gabe 

P.aire 
 

H.H.A. A. trinko 
arekin 

A. perif. 
 

A. ezjok. 
1;06;25         
1;07;08         
1;07;22         
1;08;05 ZU 1  1     
1;08;19 ZU 2     2  
1;09;04         
1;09;18 ZU 1 1      
1;10;01         
1;10;16         
1;11;00 NI 2  1    1 
1;11;13         
1;11;27 NI 2  2     
2;00;10         
2;00;25         
2;01;08 NI 2     2  
2;01;22 NI 3   3    
2;02;05 NI 1  1     
2;02;21 NI 

ZU 
5 
1 

1 
1 

1 3    

2;03;02 NI 
ZU 

2 
1 

 
1 

1 1    

2;03;16 NI 1  1     
2;04;00 ZU 1    1   
2;04;14 NI 

ZU 
5 
2 

 4 
2 

  1  

2;04;27 NI 
ZU 

7 
5 

 4 
2 

 2 
1 

1  
2 

2;05;11 NI 
ZU 

3 
6 

 1 
5 

1 1  
1 

 

2;05;25 NI 
ZU 

13 
14 

 9 
6 

 2 
1 

1 
1 

1 
6 

2;06;08 NI 2  1  1   
2;06;22 NI 

ZU 
GU 

10 
5 
1 

1 1 
5 

2 5 1 
 
1 

 

2;07;06 NI 
ZU 

1 
1 

 1 
1 

    

2;07;19 NI 
ZU 

5 
2 

 1  2 
2 

1 1 

2;08;04 NI 3    1 2  
2;08;19 NI 

ZU 
2 
1 

 2 
1 

    

2;09;04 NI 
GU 

2 
1 

  
1 

  2  

2;09;17 NI 
ZU 

5 
1 

 1  1 1 2 
1 

2;10;01 NI 5  2  2 1  
2;10;14 NI 

ZU 
5 
1 

 4 
1 

 1   

2;10;28 NI 2     2  
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2;11;12 NI 
ZU 

6 
1 

  
1 

 3  3 

2;11;25 ZU 1     1  
3;00;09 NI 

GU 
BERA 

1 
1 
1 

 1    
1 
1 

 

Orotara  146 5 65 10 26 23 17 
%   3,42 44,52 6,84 17,8 15,75 11,64 

 
 
Absolutiboan aurkitu ditugun  izenordainak, orotara, 146 dira; hauetarik 

Bianditzek gehien erabili duena ni izenordaina izan da, bataz beste 96 aldiz 
eman baitu; ondotik, zu 2. pertsonako izenordainak jarraitzen dio 46 alditan topa 
dezakegularik, hau da, 1. pertsonarekin guztien kopuruaren erdira ailegatzen 
da. Bi hauen artean  absolutiboan dauden izenordainen %97,2 osatzen dute. 
Izan ere, gu pluraleko lehenengo izenordaina hiru bider besterik ez zaigu 
agertzen, eta bera izenordaintzat emana, behin (aitatutako 3;00;09ko saioan 
hain juxtu). 

 
Izenordainen erdiak aditzik gabeko esaldietan emantakoak dira, eta 

hauetan ia denak perpausaireetan aurkitzen dira. Gainerako erdiak mota bateko 
edo besteko aditzez lagundutako perpausetan txertatuta daude, eta badirudi 
izenordainek aditz jokatuekin (trinkoekin nahiz perifrastikoekin) errazago 
agertzeko joera dutela, osotara hartuz izenordain guztien %34, aditz jokatuekin 
baitatoz. 

 
Lehenbizi zu izenordaina azaltzen zaigu 1;08;05 grabaketan eta 

ondorengo beste bi saioetan, baina egia esan hasierako ekoizpen hauek ez dira 
oso zuzenak, atzizkiren bat eskas dutelako (659) edo izenordaina eta aditzean 
markatua dagoen pertsona ez datozelako bat (660). Zuzen erabiltzen 1;11;00tik 
aitzina hasten da (661), eta 2;02;21eko saiora arte ni izenordaina besterik ez du 
ibiltzen Bianditzek. Biak batera, aipatutako grabaketa horretatik aurrera aurki 
ditzakegu emankortasunarekin, bata zein bestea ibiliz. Gu izenordaina 2;06;22 
adinarekin ematen du haur honek lehenengo aldiz, eta besteak hiru hilabeteka. 

 
Hona hemen zenbait adibide esantakoaren erakusgarri: 
 

(659) Hau zu. (1;08;05) 
(660) E(z)ta xu itxi. (1;08;19) 
(661) A(z)pin ni xa(r)tu hola a(z)pin. (1;11;00) 
(662) Ni e(z)to (e)roriko. (2;01;08) 
(663) Ni punpa. (2;01;22) 
(664) Lolo ni. (2;02;21) 
(665) Ni hemen ttaka, ama. (2;03;02) 
(666) Zu baka(r)ri(k) gel(d)ittu. (2;04;27) 
(667) Ni naix amo(r)ria. (2;05;11) 
(668) Zu gero jongo za[ra]. (2;05;25) 
(669) Gu hemen eongo ga[ra]. (2;06;22) 
(670) Xu ttikia za[ra]. (2;07;19) 
(671) Ni mahaian gañera io naiz. (2;08;04) 
(672) Ni elu(r)ra za(n)patxen ai nitxan hola. (2;09;04) 
(673) Ni eon(d)u naiz U(r)rutinen. (2;10;01) 
(674) Xurekin haxe(r)re n[ag]o ni. (2;11;12) 
(675) Ez, bera erori da. (3;00;09) 
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Konturatu, esaterako, (662) ekoizpenean. Adibide honetan aditz 
iragangaitzari begiratuz izenordainaren kasua (absolutiboa) ongi emana dago, 
baina adizlaguntzaileari so eginez gero bi gauza azpimarra ditzakegu: 1.- *edun 
aditzlaguntzailea dugula aditz iragangaitz batekin emana, eta 2.- 
adizlaguntzaileak agertzen duen pertsona (singularreko 3. pertsona) eta 
izenordaina ez direla bat heldu. 

 
Izenordainak, ageri den bezala, perpausairean (659, 666), haur hizkerako 

aditzekin (663-665) eta aditz jokatuekin agertzen zaizkigu (667-675). 
 
 
b) Erakusleen testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
Izenordainekin egin dugun bezalaxe, saioz saio honako datu hauek 

ematen ditugu: zein erakusle agertzen den, zenbat aldiz, zein testuingurutan 
(adizdun edo adizgabeko esaldietan), eta azkenik, sintagma erakusleak bakarrik 
osatzen duen edo ardatz elementuarekin batera emana dagoen. Honatx 
koadroa: 

 
  

 x. koadroa. Bianditz. Absolutiboa: Erakusleak beren testuinguruan 
ADINA ERAK.  

 
Soil. 

 
Bak. 
Iz.+Erak. 

GABE
P.a

Soil.

 
 

Iz.+Erak.

 
 

Soil.

 
ubjek. 

Iz.+Erak.

 
 

Soil. 

ZDUNAK 
bjek. 
Iz.+Erak. 

 
 

Soil. 

 
H.A. 
Iz.+Erak

1;06;25 Hau: 12 
Hori: 2 

5 
1 

 6 
1 

     1  

1;07;08 Hau: 6   4  2      
1;07;22 Hau: 3 

Hori: 2 
   

2 
 1 1? 1    

1;08;05 Hau: 6 2  3    1    
1;08;19 Hau: 8 1    2  5    
1;09;04 Hau: 14 

Hori: 2 
5 
1 

 4  
1 

  4  1  

1;09;18 Hau: 20 
Hori: 9 

6 
5 

 6 
2 

 5 
2 

 3    

1;10;01 Hau: 15 
Hori: 1 

Hauek:1 

4  4  5 
 
1 

 2 
1 

   

1;10;16 Hau: 16 
Hori: 12 

7 
4 

 7 
5 

 1 
2 

 1 
1 

   

1;11;00 Hau: 1 
Hori: 21 

Horiek:1  

1 
8 
1 

  
8 

  
2 

  
3 

   

1;11;13 Hau: 7 
Hori: 1 

4  1 
1 

 2      

1;11;27 Hau: 3 
Hori: 2 

2 
2 

 1        

2;00;10 Hau: 8 
Hori: 2 

4 
2 

   1  3    

2;00;25 Hau: 12 
Hori: 18 

11 
13 

 1 
1 

  
3 

  
1 

   

2;01;08 Hori: 3 
Hauek: 1 

  2  1   
1 

   

2;01;22 Hau: 8 
Hori: 33 

2 
1 

  
19 

 5 
9 

  
2 

 1 
2 

 

2;02;05 Hori: 6 
Hura: 1 

3 
1 

 3        

2;02;21 Hau: 10 
Hori: 9 

2 
3 

 2 
3 

 5 
2 

 1 
1 
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2;03;02 Hau: 7 1    2  4    
2;03;16 Hau: 16 

Hori: 1 
Hauek: 1 

6  4 
1 

 4 
 
1 

 2    

 
2;04;00 

Hau: 47 
Hori: 5 

Horiek:2 

7 
1 

 12 
1 

 21 
2 
1 

 7  
1? 
1 

  

2;04;14 Hau: 13 1  1  6  5    
2;04;27 Hau: 28 5  8  4  11    
2;05;11 Hau: 18 

Hori: 2 
Hura: 2 

1 
 
2 

 10  2 
1 

 5 
1 

   

2;05;25 Hau: 42 
Hori: 13 
Hura: 1 
Hauek: 3 
Horiek: 2 

3 
2 
1 
1 

 20 
1 

 9 
9 
 
2 
1 

 
 
 
 
1 

10 
1 

   

2;06;08 Hau: 11 
Hori: 6 

Hauek: 2 

1  7 
3 
1 

 1 
1 
1 

 2 
2 

   

2;06;22 Hau: 12 
Hori: 7 

 
1 

 4 
2 

 6 
3 

 2 
1 

   

2;07;06 Hau: 5 
Hori: 7 

 
1 

   3 
6 

 2    

2;07;19 Hau: 11 
Hori: 3 

Hauek: 1 

  1 
1 

 8 
2 

 
 
1 

2    

2;08;04 Hau: 52 
Hori: 7 

Hauek: 1 
Horiek: 5 

13  13 
2 
 
2 

 22 
4 
 
1 

 
1 

4 
 
1 
2 

   

2;08;19 Hau: 9 
Hori: 6 

Horiek: 1 

2 
3 

 2 
1 

 2 
1 

 3 
1 
1 

   

2;09;04 Hau: 16 
Hori: 6 

Horiek: 5 

9 
3 

 1  4 
2 
5 

 2  
1 

  

2;09;17 Hau: 30 
Hori: 8 

Hauek: 1 

2 
1 

 11 
2 

 11 
5 
1 

 6    

2;10;01 Hau: 18 
Hori: 7 

1 
1 

 4 
2 

 8 
3 

 5 
1 

   

2;10;14 Hau: 7 
Hori: 2 

  2 
2 

 1  3 1   

2;10;28 Hau: 20 
Hori: 4 
Hura: 1 

Hauek: 15 
Horiek: 2 

 
 
 
1 
1 

 2 
1 
 
5 
1 

 9 
1 
 
5 

 
1 

8 
 
1 
4 

1? 
1 

  

2;11;12 Hau: 17 
Hori: 1 

  2 1 5  9 
1 

   

2;11;25 Hau: 11 
Hori: 1 

1  2 
1 

3 1  3 1   

3;00;09 Hau: 16 
Hori: 3 

Horixe:2 
Hauek: 1 

2  6 
1 
 
1 

 4 
1 
2 

1 3 
1 

   

Orotara 826 175  239 4 243 6 147 7 5  
%   21,18  29,41  30,14  8,64  0,6 

 
 
Bianditzen corpus guztian osotara 826 bider aurkitu ditugu erakusleak; 

denetatik 562tan hau 1. graduko erakuslea eman du haurrak, 212tan hori 2. 
gradukoa, 27tan hauek pluraleko 1. gradukoa, 18tan horiek 2. gradukoa, 5etan 
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hura singularreko 3. gradukoa, eta bitan 3;00;09 adinarekin horixe erakusle 
indartua. Bestela esan, hau erakuslea kopuru guztiaren %68,03tan agertzen da, 
hori erakuslea %25,66tan, hauek pluralekoa %3,26tan, eta horiek pluralekoa 
%2,17tan. Konturatu behar dugu hau eta hori erakusleen artean %93,7 hartzen 
dutela. 

 
Grabaketak hasten diren unetik hau eta hori singularreko erakusleak 

ibiltzen ditu Bianditzek; pluraleko lehenbiziko aldaera 1;10;01 adinarekin 
agertzen da, hilabete bat beranduago horiek pluraleko bigarren gradukoa; eta 
2;02;05 adinarekin idorotzen dugu hura singularreko hirugarren graduko 
izenordaina. 

 
Erakusleak zein testuingurunetan emanak izan diren begiratuz gero, 

esan daiteke erdiak (%50,59) aditzik gabeko esaldietan agertzen direla eta 
beste erdiak (%49,41) aditzen bat duten perpausetan daudela ekoiztuak. Aditzik 
gabeko esaldietan bakarrik agertzen direnen portzentaia %21ekoa da, eta 
perpausaireetan kausitutakoena, aldiz, %30 (diferentzia ez da hainbestekoa, 
hortaz). Badirudi perpaus adizdunetan agertzen diren erakusleek subjektu 
izateko (%30) joera gehiago dutela objektu izateko baino (%18), portzentaiek 
bederen hori adierazten dutela ematen du. 

 
Azkenik, corpusean aurki ditzakegun 826 ekoizpen guztietatik 809 

erakusle bakar-bakarrik sintagma osatzen dutenak dira, eta 17 besterik ez 
ditugu ediren izenkiren baten laguntzarekin sintagma eratzen dutenak. 
Erakuslea determinatzaile modura erabiltzen duen zalantzazko 1;07;22 eta 
zuzen emana dagoen 1;09;04 adinetako ekoizpen goiztiarrak alde batean utziz, 
badirudi izen + erak. segidak 2;04;00tik aurrera ekoizten dituela Bianditzek, 
banaka-banaka izan arren. 

 
Azaldutakoaren berri emateko hona adibide bat edo beste: 
 

(676) Lolo hau. (1;06;25) 
(677) Ze(r) da hau? (1;07;22) 
(678) Hori xer (d)a? (1;08;19) 
(679) Hau ex(t)a bo[ta]txen. (1;09;18) 
(680) Hori ezto nahi. (1;10;16) 
(681) Hori xa(l)toka (ar)i (d)a. (1;11;00) 
(682) Hau kendu rut. (2;00;10) 
(683) Hau altxatu ra. (2;01;22) 
(684) Jaso in b(eh)ar (d)u hau. (2;03;02) 
(685) Itxi in b(eh)ar (d)ut hau, erori itten (d)a ta. (2;04;00) 
(686) Hau holaxe (i)bi(l)tzeko da. (2;04;27) 
(687) Hoik eztia polittak. (2;05;25) 
(688) (E)ka(r)ri pañuloa hau ga(r)bitxeko. (2;06;22) 
(689) Hoiek it(s)usik dia bi hoiek. (2;07;19) 
(690) Oain haue(k) patuko ttut. (2;08;04) 
(691) Hoik dia gerezi bi, ta hau gerezi bat. (2;09;17) 
(692) Niri jantzi zapatiya hau. (2;10;14) 
(693) Kendu hau, hau kendu. (2;10;28) 
(694) Eh, atta(k) pintatu in do hau. (2;11;25) 
(695) Eh, horixe da a(r)re-a(r)rena, bai. (3;00;09) 
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Erakusleak haur hizkerako aditzekin (676), subjektu bezala (677-679, 
681, e.a.), objektu bezala (680, 282, 684-685, e.a.), izenki batekin sintagma 
osatuz219 (689, 692) azaltzen zaizkigu.  

 
 
c) Izenen testuingurua eta funtzio sintaktikoa 
 
Behean emanen dugun koadroan izenez soil-soilik osatuta dauden 

sintagmak hartu ditugu aintzat, eta izenlagunekin edo izenondoren batekin 
agertzen diren sintagmak alde batera utzi ditugu. Horrela, izen horien 
testuingurua eta funtzio sintaktikoa zein den zehazten dugu segidako koadroan. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz. Absolutiboa: Izenak beren testuinguruan 
ADINA Orotara 

 
B.   A.   H. 

 
Bak. 

B.   A.   H. 

gabe 
P.aire 

B.  A.  H. 

 
Subj. 

B.  A.  H. 

Adizdunak 
Objek. 

B.  A.  H. 

 
Atrib. 

B.  A.  H. 

 
Has. 

B.  A. 

okatiboa
Erd. 

B.  A. 

 
Buk 

B.  A.
1;06;25 15     36    21 9      26     12 9      3     8 3       3      - -       2      1  -       1   
1;07;08 27     13      7 19     9         7  -        2      -  -      2      - 3       -  4     - 
1;07;22 18     15    33 11    10     21 -       2      9 4       1      - -       -        2  -        1  3     1 
1;08;05 25     28    18 8      12     10 8      1      8 5       8      - -      7         -  3       -  1      - 
1;08;19 18     32       9 4       9         7 7      3      1 6      10     - -      8        1   -        1 1     1 
1;09;04 8       36     16 2      23     12 1     11    4 5       4      -      
1;09;18 21     96    16 8      38       7 2     19    8 10    9       - -      19       - -       -      1  1       -  
1;10;01 5       26     10 2      14       5 1      4       - 2       2     2 -      7        3     
1;10;16 16    19     17 4       9       12 4      3      3 -        5     2 1      2         -  1       -  -      6 
1;11;00 5       36     15 4      23     15 -       2       - 1       5      - -       6         -     
1;11;13 4       17     11 -        5       10 -       2      1 3       5      - -       5         - 1      -       -    
1;11;27 -        29       3 -        22       - -       3      3 -        3      - -       1         -     
2;00;10 6       17     10 6       13      7 -       -       2 -        1      - -       1         - -      1      1   -      1 
2;00;25 22     46      3 17     33      1 -       2      2 5       8      - -       2         -    -      1 
2;01;08 11     24      5 7       14      1 3      3      3 1       4     1 -       2         -    -      1 
2;01;22 41     89    38 31     45    19 -     23   18 -        2      - -      19       - -      -       1 6       -  4     - 
2;02;05 1        8         5 1        6        4 -      1       1  -       1        -     
2;02;21 14     64    15 4       16      5 3     16    9 1      5      1 -      22       - -      2       -   6     - 
2;03;02 16     57     3 10     26      1 -      5       2 -       7       - -      15       -  4      1  2     3 
2;03;16 6       35       2 1       16       1 4     9       1 1      3       - -       6         -    -      1 
2;04;00 4       59      4 1       13       - -      8        - 1     13     2 -      21     2  1      2  1     2 
2;04;14 11     51      5 6       18      1 3     7       3 1      7       - 1     14     1    -      1 
2;04;27 -        36       2 -        14       - -      7        - -       1      2 -      10       - -      2       -   -      2 
2;05;11 10     54      5 2       18       1 4     11    1 -       2       - 3     22      2 -      1      1   1     - 
2;05;25 9       34      1 2        12      - 4      3      1 -       7       - 2     10       - -      2       - 1       -   
2;06;08 3       32      3 -         3        - -       9      2 -       5       - 3      9       - -      1      1 -       2  -      3 
2;06;22 5       60      4 2       12       2 -      16    2 3      6       - -       25      -  -       1   
2;07;06 3       34     10 1        9        4 1     10    3 1      4       - -      9        3  -       1  -      1 
2;07;19 26     55      6 6       17      5 14   10    1 2      -        - 3     19      - 1     3     - -      5  -      1 
2;08;04 3       31       3 -         4       2 -       5       - 1      1      1 -      16       - -      4       - 2      1   
2;08;19 13     32      6 -       14       2 -       8       - 1      2       - -       7       2 -      1      2 10     - 1       - 1     - 
2;09;04 2       27      7 -         6       2 -      12    4 1      1       - -       5       1 -      3      -  1       -  
2;09;17 3       80       7 1       19      4 1     21    1 1     11     1 -      18       - -      4      1 -       3  -      4 
2;10;01 10     51       6 1       25       5 3     14    1 2      4       - 4      4        -  -       3  -      1 
2;10;14 16    54       5 10     21     2 4     14    1 2      3      2 -      14      -  -       1  -      1 
2;10;28 3       45       - -        8         - 2      8       - -       4       - 1     21      - -      2       - -       2   
2;11;12 10     52     5 -        7        3 5      9      1 -       7       - -      24      1 2     2      - -       1 3       1 -      1 
2;11;25 9       51      1 3       9         - 2      9      1 2      7       - 2     21       -  -       1 -        1 -      1 
3;00;09 5       25     10 -       12       3 2      7      7 1      1       - 2      4         -  -       2   
Orotara 430  1.558 

H  = 346 
183   610 
H  = 193 

88  300 
H = 112 

66  172 14 22   388  19 4    30     8 31    28 6      3 30 27 

 2.334 986 500 252 429 42 59 9 57 
%  42,24 21,42 10,79 18,38 1,79  5,35  
B. = Berez

 
 

                                                 
219 Adibide gehiago 9.3.1.2. puntuan eman ditugu. 
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Osotara emandako kopuruei so eginez gero, ohar gaitezke izen arruntak 
direla gehien erabiliak, guztien %66,75 alditan agertzen baitira; izen berezien 
(%18,42) eta haur hizkerako izenen (%14,82) erabilera, diferentzia pixka bat 
izan arren, nahiko paretsuan dagoela esan daiteke. Hala ere, hiru izen motak, 
Egoitzen corpusean ez bezala, hasiera-hasierako grabaketatik azaltzen 
zaizkigu. 

 
Izenen testuingurua kontutan hartuz, esan daiteke aditzik gabeko 

esaldietan agertzen direla maizenik, bakarrik eta perpausairean topatzen 
ditugunak bat eginda 1.486ra iristen dira eta, hau da, %63,66ra. Esaldi 
adizdunetan aurkitzen ditugunak, aldiz, %20ra ailegatzen dira, 723 aldiz ediren 
baititugu. Bokatiboa aparte azaldu dugu koadroan, esaldi adizdunetan edo 
adizgabekoetan ager dakigukeelako; kopuru orokorrei begira esaldiaren 
hasieran, erdian edo bukaeran aurkitzen diren deikiak %5era iristen dira. 

 
Esaldi adizdunen artean izenak subjektu, objektu edo atributu 

funtzioarekin grabaketak egiten hasi ginen adinetik agertzen direla esan behar 
dugu, bai eta adizdun edo adizgabeko bokatibo moduan ere. Objektu funtzioa 
betetzen dute gehienak, eta Egoitzen corpusean bezalaxe, ekoizpen guztien 
%18 dira. Ondotik, subjektutzat emanak agertzen zaizkigu 250etik goiti izen, 
ekoizpen guztien ia %11; eta gutxien atribututzat erabiltzen dira, izen guztien 
agerpenen %2ra ere ez baitira ailegatzen. 

 
Adibideak 9. kapituluan ikus daitezke. Izen bereziak subjektu funtzioa 

betez (643-659), objektu funtzioarekin (660-667), atribututzat (668-670) edo 
bokatiboan kokagune desberdinekin (671-677). Izen arruntak aipatu bezala 
multzoka sailkatuak (681-721) adibideetan aurki daitezke, eta haur hizkerako 
izenak (786-821) adibideetan funtzio desberdinekin. 

 
 
d) Kasu marka daramaten hitzen kategoria 
 
Ondoko koadroan erakusten dugu, oro har emanik, zer-nolako hitz mota 

desberdinak daraman absolutiboko ø marka, batez ere kopuru orokorrei begira 
nola dauden banatuak ikus dezagun. 
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 xb. koadroa. Bianditz: Absolutiboan agertzen diren kategoria desberdinak 
ADINA  ONDOAK Iz. +  ZENLAGUN  OROTARA 
 Izondo. Partiz. + izond. -ko -en 'Beste' xa + xb 
1;06;25 2   4 10 3 86 + 19 = 105
1;07;08       53 + 0 =   53
1;07;22 1 4 1    74 + 6 =   80
1;08;05 11 1  3 6  88 + 21 = 109
1;08;19 1    7 3 78 + 11 =   89
1;09;04 3 3  1 1 6 81 + 14 =   95
1;09;18 2  1  2 2 172 + 7 = 179
1;10;01 16  2 1 8 3 61 + 30 =   91
1;10;16 4 1 2  12 4 80 + 23 = 103
1;11;00 7 4   2 1 82 + 14 =   96
1;11;13 2 7   3 4 41 + 16 =   57
1;11;27 4 1 3  2 1 42 + 11 =   53

xb. ko          
ADINA  IZENAK  Perts. Erak. Galdetz.  enbatzaile  
 Berez. Arrunt H.H.I. izord.   zehaz. zegab. orok. 
1;06;25 15 36 21  14     
1;07;08 27 13 7  6     
1;07;22 18 15 33  5 3    
1;08;05 25 28 18 1 6 6  4  
1;08;19 18 31 9 2 8 4 1 4 1 
1;09;04 8 36 16  16 1 1 3  
1;09;18 21 96 16 1 29 6 2  1 
1;10;01 5 26 10  17 2   1 
1;10;16 16 19 17  28     
1;11;00 5 36 15 2 24     
1;11;13 4 17 11  8   1  
1;11;27  29 3 2 5 1  2  
2;00;10 6 17 10  10   2  
2;00;25 22 46 3  30     
2;01;08 11 24 5 2 4 1   1 
2;01;22 41 89 38 3 41 6 3   
2;02;05 1 8 5 1 7 1    
2;02;21 14 64 15 6 19 14 3  2 
2;03;02 16 57 3 3 7   2  
2;03;16 6 35 2 1 18 1 2 3 1 
2;04;00 4 59 4 1 54 10 5 2  
2;04;14 11 51 5 7 13 12    
2;04;27  36 2 12 28 6 1 2 2 
2;05;11 10 54 5 9 22 9   2 
2;05;25 9 34 1 27 61 9 4 2 4 
2;06;08 3 32 3 2 19 3 1 4  
2;06;22 5 60 4 16 19 5 3 6 1 
2;07;06 3 34 10 2 12 2 2 1 1 
2;07;19 26 55 6 7 15 11  1 1 
2;08;04 3 31 3 3 65 7 2 3 1 
2;08;19 13 32 6 3 16 10 4 1  
2;09;04 2 27 7 3 27 6  1 1 
2;09;17 3 80 7 6 39 28 7 1 3 
2;10;01 10 51 6 5 25 14 4 1  
2;10;14 16 54 5 6 9 10 1 2 3 
2;10;28 3 45  2 42 7 6 2 2 
2;11;12 10 52 5 7 18 8 2  6 
2;11;25 9 51 1 1 12 6 5 7 1 
3;00;09 5 23 10 3 22 6 5 2 1 
Orotara 430 1.558 346 146 820 215 64 59 36 
%  49,72  3,1 17,5 4,57  3,38  
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2;00;10 4   1 4 2 45 + 11 =   56
2;00;25 3 10 3  1 2 99 + 19 = 118
2;01;08 7 1 2 4 6 4 48 + 24 =   72
2;01;22 25 1 6 1  1 221 + 34 = 255
2;02;05 2     2 23 + 4 =   27
2;02;21 12 1 6 2 13 5 137 +39 = 176
2;03;02 15  2 3 5 3 88 + 28 = 116
2;03;16 16 3  10 4 4 69 + 37 = 106
2;04;00 21 1 12  11 1 139 + 46 = 185
2;04;14 13  3 1 4  99 +21 = 120
2;04;27 13  3 9 3 1 89 + 29 = 118
2;05;11 2 2 5 9 5  111 + 23 = 134
2;05;25 23 4 6 1 8 3 151 + 45 = 196
2;06;08 6 5  2  2 67 + 15 =   82
2;06;22 13  2  21 2 119 + 38 = 157
2;07;06 22  5 2 7 3 67 + 39 = 106
2;07;19 9 3 2 4 16 4 122 + 38 = 160
2;08;04 10 1  9 11 4 113 + 35 = 148
2;08;19 2  1 3 10 1 85 + 17 = 102
2;09;04 3 1 1 2 5 6 74 + 18 =   92
2;09;17 9 5 3 2 8 5 174 + 32 = 206
2;10;01 7 2 1  16 3 116 + 29 = 145
2;10;14 13 3 5 4 6 2 106 + 33 = 139
2;10;28 15  11 11 10 3 108 + 50 = 158
2;11;12 11 4 4 1 3 2 108 + 25 = 133
2;11;25 13 2 16 7 17 10 93 + 65 = 158
3;00;09 3  10 5 11 3 77 + 32 = 109
Orotara 364 70 116 105 261 105 3.674 + 1.021 =

= 4.695
% 9,2  2,47  10,03  

 
 
Grabaketak hasi genitueneko Bianditzek hizkuntz maila nahiko aurreratua 

zuen (ikus EBBLak), eta honen ondorioz lehenbiziko saioan, 1;06;25 adinarekin, 
mota askotako ekoizpenak burutzen ditu: izen mota desberdinak (bereziak, 
arruntak eta haur hizkerako izenak), erakusleak, izenondoak eta izenlagun mota 
desberdinak (-ko, -en eta beste izenlagunak). 

 
Izen mota desberdinak hasiera-hasieratik era emankorrean ibiltzen ditu 

haur honek, saio guztietan agertzen baitira, eta gauza bera esan daiteke 
erakusleez, grabaketa guzti-guztietan ematen ditu eta. Lehenbiziko izenordaina 
1;08;19 adinarekin agertu arren, lehenxeago esan bezala, 1;11;00tik aitzina 
hasten da zuzen erabiltzen, eta mota honetako elementuak 2;01;08tik aurrera 
agertzen dira sistematikoki saio guztietan. Galdetzaileak 1;07;22 adinarekin 
topatzen ditugu aurrenekoz, eta 1;10etik 2;01era halako hutsarte bat edo ikus 
badaiteke ere (tarteko saio batean ikus daitekeen ekoizpen bakarra alde batera 
utziz), gero, adin horretatik aurrera, grabaketa guztietan kausi daitezke. 

 
Badirudi zenbatzaileekin galdetzaileekin (eta beste hainbat 

elementurekin) gertatzen den bezalaxeko prozesua jarraitzen dela oro har, hau 
da, agerpen unearen ondotik umeak saio batzuetan ibiltzen ditu, gero beste saio 
batzuetan isilune moduko zerbait jazotzen da (behar bada, arau horren -edo 
horien- ezagutzaren berregituraketa unetako hartu behar da), eta atzera 
gauzatzen direnean era sistematikoan agertzen dira saioz saio. Zenbatzaile 
guztiak paretsuan aurki daitezke lehenbiziko aldiz 1;08 adinarekin; gero, 
hutsarte baten ondoren, zehaztuak eta orokorrak berragertzen dira 2;01tik 
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aurrera, eta hemendik aitzina ia saio guztietan aurkitzen ditugu. 
Zehaztugabeekin, aldiz, prozesua zertxobait aldatzen da; lehenbiziko 
agerpenak eta hutsunea suertatu ondoren, prozesu bera errepikatzen da berriro 
ere (1;11;13tik 2;00;10 arte agertu eta beste bost saiotan ez dugu aztarnarik 
ikusten), eta 2;03;02tik aitzina esan daiteke saioro ematen dituela Bianditzek. 

 
xb. koadroko datuen arabera, izenondoak hasieratik ediren ditzakegu, eta 

partizipioak, hain modu erregularrean ez bada ere, 1;07;22ko grabaketatik 
aitzina agertzen zaizkigu. Izen + izenondo segidaz osatutako izen multzoak 
(hasierako ekoizpen goiztiarra baztertuz), 1;09;18tik aurrera aurkitzen ditugu. 

 
Eta azkenik, izenlagunei dagokienez, -en eta beste osagaiez eratutako 

sintagmak hasieratik idoro daitezkeela esan badezakegu ere (2;07 adineko bi 
saioak aintzat hartu gabe, ez baita ekoizpenen alerik aurkitzen), -ko 
izenlagunarekin osatutako sintagmen erabilera ez dela hain erregularra ikus 
dezakegu, ezen banaka eta bakanean agertzen baitira 2;01;08 arte, eta 
badirudi adin honetatik aurrera emankortasun hori agerian dagoela, maizago 
eta oparoago kausitzen baititugu -kodun sintagmak. 

 
Kopuru orokorrei so eginez, ekoizpen guztien erdiak, esate bateko, 

izenak dira, eta bi mila eta hirurehun izenetik goitiko kopuruarekin ia %50era 
iristen dira. Ondotik, ugarienak erakusleak dira ekoizpenen %17,5 hartzen 
dutela. Urriagoak dira izenlagunak (guztiak bat eginda %10era ailegatzen dira) 
eta izenondoak (partizipioekin batera %9 pasatxo). Ekoizpen guztien %3 
inguruan gelditzen dira izenordainak, zenbatzaileak, izen + izenondoz eratutako 
multzoak eta galdetzaileak (hauek pittin bat gehixeagora, %4,5era, iristen dira). 

 
 
 10.3.1.2.- Ergatiboa (-k) 
 
Egoitzen ergatibodun formak deskribatzerakoan egin dugun bezala, 

Bianditzen datuak azaltzeko ere hiru atal ikusiko ditugu: a) kasu atzizkiaren 
agerpena, b) subjektu gauzatuen testuingurua zein den, eta c) egitura 
iragankorren deskribapena. 

 
 
a) Kasu atzizkiaren agerpena 
 
Hona koadroan azaldurik Bianditzek zenbat aldiz eman duen eta zein 

kategoria motari itsatsi dion ergatibo atzizkia, saioz saio sailkatuta. 
 
 

 x. koadroa. Bianditz: Ergatiboa 
ADINA Orotara 

Berez. 
IZENAK 
Arrunt 

 
H.H.I.

Erak. Perts. 
izord. 

Gald. IS 
konpl.

Bestela
koak 

Egit. 
huts. 

Ezegit.
huts. 

1;06;25 5 1 4         5 
1;07;08                   4 
1;07;22                    6 
1;08;05 12 1 10 1       10 
1;08;19 7 5 2         3 
1;09;04 7 5 1 1       2 
1;09;18 6 5 1       1 6 
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1;10;01 3 1   2       
1;10;16 5 4    1      
1;11;00 7 5 2         
1;11;13 8 8          
1;11;27 6 2 4         
2;00;10 5 2 2 1        3 
2;00;25 15 2 1   12   1   
2;01;08 5 3    2     1 
2;01;22 14   1 4 9      2 
2;02;05           3 
2;02;21 29 1 4 1 6 17      
2;03;02 14 2 4   8      
2;03;16 20 3 1 3 1 11  1    
2;04;00 40 1 5 2 13 17   5   
2;04;14 13 3 5  2 3      
2;04;27 31 3 8  4 13 3     
2;05;11 25 1 1  14 8 1     
2;05;25 26 2 1 1  21  1 2   
2;06;08 15 3 2  2 8      
2;06;22 20 1 5   12 2     
2;07;06 10  4  1 5      1 
2;07;19 17 1 5 2 1 7 1    2 
2;08;04 9  1   7  2    
2;08;19 12 1 2  1 6 2     
2;09;04 16      4 1   9 2    1 
2;09;17 38 5 13   14 5    1 
2;10;01 18 1 7  3 5 2     
2;10;14 27 1 7   18 1  1  1 
2;10;28 12 1 4  1 6   1   
2;11;12 40 7 2   31    1  
2;11;25 28 1 13  4 9 1 1   1 
3;00;09 27 6 7   10 4     
Orotara 592 94 129 13 59 259 24 5 8   
%  15,87 21,79 2,19 9,96 43,75 4,05 0,84 1,35   

 
 
Hasiera-hasieratik aurkitzen ditugu Bianditzengan izen ergatibodunak, eta 

1;07 adineko isilune laburra igaro ostean berriz ere ondorengo saio guztietan 
topatzen ditugu. Hurrena, pertsona izenordainak ediren daitezke sistematikoki 
saioz saio hutsik egin gabe 2;00;25 adinetik aitzina (1;10;16ko ekoizpen bakana 
alde batera utziz), eta hilabete bat beranduago erakusleak agertzen dira 
(hemen ere 1;10;01 saioko bi ekoizpen goiztiarrak kontatu gabe utziz). 
Galdetzaileak 2;04;27 arte ez ditugu ikusten, baina agertzen diren unetik 
aurrera esan daiteke ia grabaketa guztietan ematen dituela haurrak. Gainerako 
elementuak, hots, izenondoak, izenlagunak, zenbatzaileak, elementu bat baino 
gehiagoz osatutako sintagmak, e.a. ez dira usuegiak corpusean zehar (ikus IS 
konpl. eta Bestelakoak deitu ditugun zutabeak). 

 
Egoitzen eta Bianditzen ikasprozesuak nolakoak diren ikusiz, gure ustez 

esan daiteke nexka ergatiboaren egitura ibiltzen hasi berria dela, hots, juxtu 
gramatikalizazio garaian hasi garela grabaketak egiten. Esaten dugunaren 
aldeko froga garbia, bigarren aroko ezegitezko hutsen kopurua da; 
honelakoetan une desberdinak aurki badaitezke ere, oso nabarmena da 1;06tik 
1;09;18 arte haurrak egiten duen huts kopurua, eta horrek adierazten digu 
zenbaitetan -k ergatibo atzizkia erabili arren beste hainbatetan ez dela gai 
oraindik zuzen emateko. Aurrerago, beste horrelako zalantzazko une bat ere 
badagoela iduri du (2;00;10etik 2;02;05era), non berriro ere ezegitezko hutsak 
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agertzen baitira, eta huts mota hauek hiru urtera iritsita ere ez dira txoil 
desagertzen. 

 
Kopuru orokorrei begiratuz, izenak (ia %40an) eta pertsona izenordainak 

(%43 pasatxoan) dira zalantzarik gabe gehien erabilitako kategoriak, ekoizpen 
guztien ia %85a hartzen baitute bien artean. Segidan, diferentzia 
nabarmenarekin, erakusleak ditugu erabilienak kopuru guzitaren %10arekin, 
eta, azkenik, galdetzaileak ediren daitezke ekoizpenen %4arekin. 

 
Hona, beraz, zenbait adibide koadroan azaldutako datuen erakusgarri. 

Izen berezien artean honakook aurki daitezke: 
 

(696) Hála, Bian(d)itzek bota. (1;08;05) 
(697) Lolo Bia(nd)itze(k) lolo. (1;08;19) 
(698) Bia(nd)itze(k?) zapata ja-…(-ntzi). (1;09;18) 
(699) Egoitzek xulua [soñua] in. (1;10;16) 
(700) Miña ha(r)tu ro Unaik. (1;11;13) 
(701) Xa-Xek [Juan Joxek] ka(r)ria. (2;00;25) 
(702) Xole(k) jan (d)o. (2;01;08) 
(703) Unaik eta Egoitzek itten (d)ute 'ama-ama'. (2;03;02) 
(704) Egoi(t)zek ezto ho(r)tzak holokok, eh. (2;04;00) 
(705) Egoitxek ha(r)tu ro ta ipuña. (2;05;25) 
(706) Mari Koxek. (2;06;08) 
(707) Ekaitxek utxi. (2;07;19) 
(708) Jonek eta ate[ra] rute gauxak. (2;09;17) 
(709) Belenek eta. (2;10;14) 
(710) Bai miño, to(r)ri ra miño goxokia eman dio Jon ttikik Jon   
 Na(r)ba(r)teri. (2;11;12) 
(711) Ainhoak e(re) baro nik bexelako iola. (3;00;09) 

 
Zenbait izenetan ez da ergatiboari dagokion amaierako -k herskaria 

entzuten, baina loturazko -e- kontsonanteak salatzen du, nolabait,  absolutiboan 
behintzat ez daudela (697, 702). 

 
Izen arrunten artean, aldiz, beste honelakoak kausitu ditugu: 
 

(712) Amak. (1;06;25), (1;08;05) 
(713) Attak ura bota. (1;08;19) 
(714) Ko(z)ka moxo(r)rok ko(z)ka? (1;09;18) 
(715) Osabak. (1;11;27) 
(716) Attak epur(d)in ematten dio. (2;02;21) 
(717) Ma(r)txa in do kaxulak. (2;03;02) 
(718) Eztela pi(x)a in b(eh)ar san (d)io arereñok [andereñok]   
 Egoitxeri. (2;04;14) 
(719) Hemen lotutzen dit amak. (2;06;08) 
(720) (Bei)tu xe in dian amak. (2;07;19) 
(721) Niri miña in di(t) kukusok. (2;08;04) 
(722) Harana jaten do a(n)dereñok. (2;09;17) 
(723) Arereñok [andereñok] ezto esaten hau emamatteko [eramatteko]  
  eskolara. (2;10;14) 
(724) Amak epelduko tto k(r)oketak. (2;11;25) 
(725) Ainixek, attak, xuk ex. (3;00;09) 

 
Izen moten artean ugarienak arruntak direla ikus daiteke koadroan, baina, 

datu bitxi gisa, esan behar dugu ia ehun alditan (99 alditan, zehazkiago esan) 
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aita, ama, amona edo osaba hitzak direla ergatibo markarekin agertzen 
zaizkigunak. 

 
Haur hizkerako izenen artean (berez haur hizkerakoak direnak eta guk 

hauekin batera sartu digunak) ondoko hauek ediren ditugu: 
 

(726) Ninik uau-uau. (1;08;05) 
(727) Niniak. (1;09;04) 
(728) (Ni)niak. (2;00;10) 
(729) Ninik XXX. (2;01;22) 
(730) Ura e(z)ta eraten ninik. (2;02;21) 
(731) Ninik hemen jan b(eh)ar (d)o. (2;03;16) 
(732) E(z)to nahi ninik, hori yoyu(r), eh. (2;04;00) 
(733) Amatxo [e]re, amatxo(k) (e)san dio xapata jaxteko.   
  (2;05;25) 
(734) Amatxok. (2;07;19/2) 

 
(726) adibidea trapuzko txakur bat eskuan duela botatzen du Bianditzek, 

eta esaldi horretan nini trapuzko panpinari deitzen dio. Harrigarriak dira (727-
728) ekoizpenak, ez kasu atzizkiari dagokionean, hondarki guztiari dagokionean 
baizik, zeren hizkera honetan bokalez amaitzen diren izenak artikulurik gabe 
ematen baitira, gainerako adibideetan ikus daitekeen bezala. Bi ekoizpen hauek 
direla eta, ezin dugu esan eskolaren eraginagatik eman dituela haur honek 
artikuluarekin, eskolan 2;03 adinarekin hasi zelako, Egoitzekin batera. Eman 
dezakegun azalpen bakarra hauxe da: aurreko aroko ekoizpenetan oinarrituz -k 
atzizkia erantsi diola inolako asimilaziorik egin gabe. 

 
Ergatibo marka dela eta, (733) adibidean agertzen den amatxo(k) izena 

zuzentako hartu dugu, ondotik hasten den (e)san hitza, aferesiaren ondorioz, 
kontsonanteduna dela (edo izan daitekeela) esan dezakegulako. 

 
Ugariena den hurrengo multzoa, ekoizpen guztien ia %44 lortzen duena, 

izenordainena da. Haratx adibide bat edo beste lehen-lehenengo ekoizpenetatik 
hasita: 

 
(735) Xuk ho(r)rera, hau, hau. (1;10;16) 
(736) Nik e[re] bai. (2;00;25/4) 
(737) Xuk hola patuko? (2;01;08) 
(738) Nik attakin p(l)i(s)ti-p(l)a(s)ta. (2;02;21) 
(739) Nik hautsi itten dut eta. (2;03;16) 
(740) Baxkaria patu b(eh)ar (d)ut eta nik, ni(k) baxkaria patu   
 b(eh)ar (d)ut. (2;04;00) 
(741) Hemen sa(r)tu ru[gu] guk. (2;04;27) 
(742) Zuk hau ha(r)tu. (2;05;25) 
(743) Pixkot utxiko dixut gero nik. (2;06;08) 
(744) Nik pintatuko rut etxea. (2;07;19) 
(745) Ibi(li) b(eh)ar (d)u(t) nik honekin. (2;08;19) 
(746) Nik e(r)rege (sic) kusten dut hor. (2;09;04) 
(747) Bai biño… epullikon [epurdikon] (e)mango rixu(t) xuri nik.   
 (2;09;17) 
(748) Nik hanka haundi(k) ttu(t) ta. (2;10;28) 
(749) Itxe ttiki bat in b(eh)ar (d)ut nik. (2;11;25) 
(750) Nik erakutxiko dixut hau. (3;00;09) 
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Atzizkiaren ahoskera dela eta, adierazgarria da (740) adibidea. 
Lehenbiziko esaldian arrunt ongi aditzen da izenordainak daraman herskaria; 
alabaina, bigarren esaldian, perpauseko osagaien ordena aldatzen denean eta 
ergatibodun formak kontsonantez hasten den beste batekin topo egiten 
duenean, ez da atzizkirik entzuten, eta ez dugu, horratik, ergatiboa denentz 
zalantzan paratu. 

 
Arestian aipatu bezala, erakusleak beranduago hasten dira arruntean 

agertzen, nahiz eta 1;10;01eko saioan bi ekoizpen goiztiar ediren, (751) 
adibidez. Hona dakartzagu saio desberdinetan aurki daitezkeen ale batzuk: 

 
(751) Ho(r)rek e[re] papera ro ['du'] ho(r)rek. (1;10;01) 
(752) Honek e[re] pixa hemen in (d)o. (2;01;22) 
(753) Honek e[re] bai. (2;03;16) 
(754) Ura, hone(k) nahi ro ura. (2;04;00). 
(755) Honek ho(z)ka itten (d)o. (2;04;27) 
(756) Hone(k) sua ha(r)txen do. (2;05;11) 
(757) Hone(k) bairo ['baidu'] bexte bexo…, exto. (2;06;08) 
(758) Honek ezto itten, eh. (2;07;19) 
(759) Honek. (2;08;19) 
(760) Hone(k) ze saten dio honeri? (2;10;01) 
(761) Hoiek exin dute patu, beitu. (2;10;28) 
(762) B(e)itu, Jeli ixen do honek. (2;11;25) 

 
Atzera ohartarazi nahi dugu, aurkeztu ditugun adibideetan ikus daitekeen 

bezala, Bianditzek -k ergatibo atzizkiaren herskaria, ondotik kontsonantez 
hasten den izena baldin badator, ez duela ahoskatzen. Hala ere, zalantzarik ez 
dugu egin ontzat hartzeko garaian hone- edo horre- erroek salatzen baitute 
forma deklinatuak direla, eta ez absolutibokoak. (754, 756-757, 760). 

 
Absolutiboko edo ergatiboko pluraleko erakusleak berdinak badira ere, 

(761)eko erakuslea ergatibotzat jo behar dugu, aditzak salatzen duen moduan. 
Adinari begiratuz pluraleko forma hau nahiko berandukoa da, ia ia 2;11koa. 

 
Galdetzaileak dira beranduenik agertzen diren elementuak. Hona 

mostratako batzuk: 
 

(763) Gehio xenek? (2;04;27) 
(764) Zene(k) ka-…. (2;04;27) 
(765) Xere(k) [zeñek]? (2;05;11) 
(766) Hemen xene(k) xikindu do? (2;06;22) 
(767) Xenek apurtu do? (2;07;19) 
(768) Hau xenek eroxi dixo, Egoitz? (2;08;19) 
(769) (He)men zenek in do olola [odola]? (2;09;04) 
(770) Zene(k) bota ro nere azpira? (2;09;17) 
(771) Hau xenek hautxi ro? (2;09;17) 
(772) Zenek asko bukatu? (2;10;01) 
(773) Hemen xenek in txun? (2;11;25) 
(774) Zenek? (3;00;09/4) 

 
Aurkeztutako adibideak direla eta, bi gauza azpimarratu nahi genituzke, 

aurrenik, ergatiboko forma garbiak direla nahiz eta zenbait adibidetan amaieran 
gelditzen den herskaria ez ahoskatu (764-766, 770); eta bigarrenik, 
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galdetzailearen forma desabaikarituak ematen dituela haurrak, helduek askotan 
egiten duten bezala. 

 
Ergatibo marka daramaten osagai batez baino gehiagoz eratutako 

sintagmen artean segidako bost hauek besterik ez ditugu aurkitu corpusean: 
 

(775) Bekonenako [Bekodendako] Jonek jo itten (d)io. (2;03;16) 
(776) Horik, kajoi horik baka(r)rik patuko rute. (2;05;25) 
(777) Ta hankan e[re] miña (e)man, eh, kukuso honek. (2;08;04) 
(778) Kukuxo ho(r)rek. (2;08;04) 
(779) Nere attak ate[ra]tzen tto bakarrikan. (2;11;25) 

 
Hauezaz gain, Bestelakoak deitu dugun zutabean imitazio garbiak (780), 

izenlagunak (781, 786), zenbatzaileak (782-785) eta izenondo bat (787) sartu 
ditugu. 

 
(780) (L)o[g]alek. (2;00;25) 
(781) Bexte(k) berriz…. (2;04;00) 
(782) Batek ura eramatten do. (2;04;00) 
(783) Bie(k) b(e)itu, nola 'kunka' iñen (d)u[gu]n biek, eh.   
  (2;04;00) 
(784) (Bei)tu nola punpa in du[gu]n mantak eta biek eta, (i)txoin,  
  eh. (2;05;25) 
(785) …, biek ingo ru[gu] p(l)ixti-p(l)axta. (2;05;25) 
(786) Bestek aboa ['ahoa'] itxia XXX hola. (2;10;14) 
(787) Haundik. (2;10;28) 

 
Azpimarratzekoa da 2;05;25 adina dueneko, (784) ekoizpenean agertzen 

den bezala, haurrak ikasi duela honelako egituretan izenordainaren ordez 
zenbatzailea erabiltzen. 

 
Ezegitezko hutsak zenbat eta zein diren azaldu aurretik, argi dezagun 

ontzat eman ditugula ergatibo markarik gabeko subjektuak, baldin eta esaldi 
amaieran gelditzen bada edo ondotik hitz kontsonantedunen batek jarraitzen 
badio. 

 
Egoitzen corpusean nahiko adibide gutxi agertzen dira Bianditzen 

corpusaren aldean. Hemen ia 100 esaldi ediren ditugu arestian aitatutako 
baldintzetan daudenak, zehazki esateko 98 dira osotara, hau da, ontzat eman 
ditugun ergatibo kopuruaren seitik bat; horregatik azpimarratu ditugu orain arte 
behin eta berriro -k hotsik gabeko ergatibo forma gardenak. Kopuru handi 
samarra dela iruditzen zaigu inolako aipamenik egin gabe uzteko. 

 
Ergatibo atzizkiak duen inguramendu fonikoa, ondotik darraion hitzaren 

hasierako kontsonatearen arabera eta Bianditzek -k ergatiboko herskaria 
zenbatetan ez duen ahoskatzen, honela laburbil dezakegu: 

 
  b- : 24     l-  : 3 
  k- : 21     m- : 2 
  p- : 17     tt- : 2 
-(k)    + y- : 11   -(k)   + g-  : 1 
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  #220 : 6     z-  : 1 
  n- : 5     s-  : 1 
  d- : 3     x-  : 1 
 
Inguramendu foniko desberdin guztiak batuz, orotara 98 aldiz ez da 

entzuten ergatiboaren -k atzizkia, eta corpus osoan zehar aurki daitezke 
markarik gabeko formak. Segidan, adibidetzat dakargun mostran, ikus daitezke 
goitixeago eskema modura eman dugun hainbat eredu: 

 
(788) Ama(k) bota (d)o. (1;09;18) 
(789) Ni(k) jan (d)ut. (2;01;08) 
(790) Ni(k) kantatuko rut. (2;03;02) 
(791) Ama(k) baro, e(z)to txa(r)ra. (2;04;14) 
(792) (Ai)nixe(k) ka(r)ritakoa. (2;04;27) 
(793) Ni(k) lolo in b(eh)ar u(t). (2;05;11) 
(794) Ama(k) kendu in do. (2;06;22/2) 
(795) Ni(k) nahi rut kafea XXX. (2;07;06) 
(796) Ni(k) barakit erekitxen hau. (2;08;19) 
(797) Ama(k) zikindu do. (2;09;04) 
(798) J(u)a(n) Joxe(k) launduta. (2;10;01) 
(799) Ni(k) baru(t), eh, bazkaria ta itteko. (2;10;14) 
(800) Gu(k) battu k(r)oketak hemen, eh. (2;11;25) 
(801) Ni(k) kendu rit. (3;00;09) 

 
Ezegitezko hutsen barrenean hurrengo hauek sartu ditugu: a) ondorengo 

hitza kontsonantez hasi arren ergatiboko marka eraman behar lukeen izenkiak 
loturazko -e- ez daramatenak (802, 804, 807), b) bokalez amaitzen diren 
izenkiak, ergatiboan helduen ereduari jarraikiz eman beharrean ustezko 
artikuluarekin (eta atzizkirik gabe, noski) agertzen direnak (803, 811), c) forma 
deklinatuei dagokien erroa eraman beharrean absolutibokoa daramatenak 
(805), eta d) itxuraz bederik -k kontsonantea ahoskatzeko inolako eragozpen 
fonikorik ez dutenak (806, 808-810, 812-813). 

 
(802) Bia(nd)itz. (1;06;25) 
(803) Ninia kaka heme(n). (1;07;22) 
(804) Biariz [Bianditz] bota. (1;08;05) 
(805) Hau moxoro t(r)ipen. (1;09;18) ('honek moxorrok (egiten   
 ditu) tripan') 
(806) Ni hemen (d)u(t)(?), hemen. (2;00;10) 
(807) Ttol221 [Xol] jan (d)o XXX. (2;01;08) 
(808) Ni e(z)to bota. (2;02;05) 
(809) Ni hau kendu b(eh)ar (d)ixut. (2;07;06) 
(810) Ni i(n) ru(t) hola, ga(r)bitxen txaboiakin. (2;09;04) 
(811) Pipia itten tto a(r)rautxak. (2;09;17). 
(812) Ni or(d)un, eh, amo(r)ria barut [badut]. (2;10;14) 
(813) …, (e)xan di(t) mediku biha(r) polo jateko. (2;11;25) 

 
(805) ekoizpena sukaldeko mahai gainean dagoen botila ardoa seinalatuz 

ematen du Bianditzek, eta berehala orrek moxorrok itten tto tripen, bai 
'zuzentzen' dio amak. (808) ekoizpenean, berriz, ergatibo atzizkia faltatzeaz 
gain, pertsona komunztadura ez dago zuzen burutua, ni pertsona 
                                                 
220 # = esaldi amaiera. 
221 Xol etxean duten txakur baten izena da. Zalantzarik gabe subjektua izan behar luke, eta ez 
objektua. 
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izenordainarekin aditzean 3. pertsonari dagokion morfema erabiltzen baitu. 
(813) adibidean ikusten dugun mediku izena txartzat hartu badugu ere 
(zalantzarik ez dago haurrak -k marka ahoskatu ez duela), agian ez genuke 
txartzat eman beharko, itxurari begiratuz 'erro deklinatua' darabil eta. Oroitarazi 
behar dugu hizkera honetan, azaletik so eginez bederen, bokalez amaitzen 
diren izenei zuzenean itsasten zaizkiela deklinabide atzizkiak (cf. medikuk, 
medikuri, medikun(gana), medikukin,…). Garbi dago adibide honetan mediku 
izenak artikulurik ez daramala eta, beraz, ez dela absolutiboan dagoen forma. 
Horregatik diogu ez dela zaila mediku(k) bukaerako kontsonantea ahoskatu 
gabe utzi den forma bat dela pentsatzea. Edo bestela suposatu behar da 
deklinabide markarik eman ezean, absolutibora -kasurik neutroenera- jo duela 
haurrak, eta gero absolutiboko formari -a artikulua ezabatu diola. Benetan 
hipotsei defenda ezina, gure iritziz. Ondorioz, adibide hau ezegitezko hutsen 
artean sartu dugun arren, geuron zalantzak ditugu halakotzat jotzeko. 

 
Egitezko hutsen artean, bat corpusaren hasierakoa da eta bestea, aldiz, 

amaierakoa. Hara zein diren: 
 

(814) Ex(t)a Xolek. (1;09;18) 
(815) Jon Na(r)ba(r)tek, eh, eh, etzen to(r)ri. (2;11;12) 

 
Lehenbizikoan, izan aditz iragangaitzarekin izen sintagma ergatiboa 

ematen du nexka honek huts garbia eginez. (815) ekoizpena, aldiz, ikuspuntu 
gramatikal zorrotzetik begiratuz okerra da erabat. Ohartu behar dugu ergatiboan 
dagoen izenaren eta geroxeago heldu den adizlaguntzaile iragangaitzaren 
tartean zalantzazko une bat sortzen dela (adibidean eh, eh horiek garbi 
adierazten dute), ez zalantza gramatikala, baizik eta esan nahi duena -aukera 
desberdinen artean- osagai linguistikoekin antolatzeko eta gauzatzeko. Jakina, 
eragiketa kognitibo hori arrunt azkar burutzen da eta burutu behar da, batez ere, 
ahozko hizkeran, ez baita astirik hartzen denbora luzean pentsatzeko. Gure 
ustez, horixe da Bianditzi adibide honetan gertatu zaiona: era batera eman dio 
hasiera esaldiari egitura iragankor bat erabili behar zuelakoan, baina gero, 
zalantzazko une horietan, mezua, eta mezuarekin batera esan nahi zuena, 
berrantolatu eta beste era batera bukatu du zintzilik utzitako esaldia, egitura 
iragangaitza erabiliz. Esan daiteke, orduan, adibide hau ez dela arau 
gramatikalen ezagutza urriari lepora dakiokeen akatsa edo arau gramatikalen 
erabilera okerraren ondorioz sortutako ekoizpena, baizik eta diskurtsoaren 
antolaketaren eta gauzatzearen prozesuari dagokiona. 

 
Ekoizpena hobeki uler dadin, diogun helduak zeinek kantatu duten 

'zorionak zuri' abestia galdetzen dionean, haurrak Jon Na(r)ba(r)tek eta! Jon 
Na(r)ba(r)tek eh, eh, etzen to(r)ri erantzuten duela, hots, badirudi Jon Narbartek 
ez zuen kantatu (joan ez zelako, jakina) edo esan nahi duela hasieran. 
Zalantzarik gabe, aipatu dugun hau ihardutezko hustzat hartu behar dugu, nahiz 
egitezkoen barnean sartu dugun. 

 
Koadrotik aparte utzi ditugu gure ustez oso bereziak diren honako 

ekoizpen hauek: 
 

(816) Ni e(z)to (e)roriko. (2;01;08) 
(817) Ni Mikel(en) bixik(l)etan e(z)to (e)rori. (2;01;08) 
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(818) Ura e(z)ta eraten ninik. (2;02;21) 
  
Bereziak direla diogu, zeren (816) eta une desberdinean emantako (817) 

adibideetako aditz nagusiari kasu eginez gero, izenordainak zuzen ekoiztuak 
leudeke; adizlaguntzaileari begiratuz, ordea, ergatibo marka behar lukete, *edun 
laguntzaileak eskatzen duenez. Eta alderantzizkoa gertatzen da (818) 
adibidean, izen sintagma zuzen emana dago aditz nagusiaren arabera, baina ez 
adizlaguntzailearen arabera, iragangaitza baita hau. 

 
Autozuzenketak222 (819) 2;04;00 adinean agertzen zaizkigu; hortaz, 

neurri batean, adin horretarako Bianditzek bigarren aroa gainditua duela esan 
daiteke: 

 
(819) Mutu(r)ra xar horiek hola ibi(lt)zen (d)o, XXX, txi-xera   
 tximuk. (2;04;00) 

 
Ekoizpen hau Bianditzek kazuela txiki bat ahotzean duela emana dago. 

Zera hitz makuluak ez darama ergatiboko atzizkirik, baina segidan ematen duen 
izenak kasu marka hartu du argi eta garbi. Hala ere, testuingurua alde batera 
utziz, esan behar dugu aditzarekiko komunztadura ez dagoela zuzen gauzatua. 

 
Kasu aldaketa bitxiak suertatzen diren ekoizpenak ere agertzen dira, 

ondoko adibidea dugu hauetako bat: 
 

(820) B: (Pinttoren kanta abestu ondoren) Ya zuk. (H.ri begira)  Ya  
  [oain] zuk! 

  H1: Oain zer? 
  B: Ya [oain] zu. 
  H2: Oain zu. 
  H1: Nik? 
  B: Bai. (2;03;16) 

 
Bianditzek ahoskatzen duen ya hori orain bezala interpretatzen dute 

helduek. Baina adierazgarriena izenordainen kasu aldaketa da. Hasieran 
ergatiboarekin ekoizten du Bianditzek, sakonean kantatu edo antzeko aditz 
iragankorra dagoela suposatuz, baina hurrengo ekoizpenean, itxuraz deus 
aldatu ez den egoeran, absolutibora igarotzen da. H2-k haurrak esan duena 
errepikatzen du H1-i argitu nahirik, baina azken honek ergatiboa berreskuratzen 
du. 

 
Eta zalantzazko atzeneko adibidea segidan dakarguna: 
 

(821) B: Attakin! Attak in (d)i(t) niri lu(r)rera bota! (H.ri begira). 
  H: Ah, bai? 
  B: Bai. 
  H: Ta zuk ze in dizo attari? 
  B: Epur(d)in yo! (H.ri begira). Ta, eh, hola in di(t)! (Lurrean  
  iraulka ibiliz). Ha(r)rapatu ta bota lu(r)rera ni atta! 
  H: Ta gero zenek irabazi do? 
  B: Nik! (2;09;17) 

 

                                                 
222 Ikus 4.3.3. puntuan laugarren aro bereizlea. 
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Aski berandukoa den ekoizpen honetan azpimarratutako bi hitzen artean 
errazagoa da aita dela ergatibodun forma duena esatea izenordaina dela 
esatea baino, bukaerako lekunean dagoenez herskaria ahoskatu gabe utzi 
duela esan baitaiteke. Baina testuinguruak ez garamatza ondorio horietara. 
Alde batetik, piska bat lehenxeago attak… niri lu(r)rera bota esan du haurrak, 
orain berriz, izenordaina absolutiboan agertzen zaigu eta ez datiboan, goian 
bezala; irakurketa honen arabera, esaldi amaieran gelditzen den subjektua -k 
ahoskatu gabeko adibide bat izanen litzateke. Baina beste aldetik, aurrera 
jarraituz, helduak galdetzen dionean zeinek irabazi duen nik erantzuten du 
Bianditzek, hots, badirudi lehenxeagoko esaldiarekin ni(k) atta(ri) esan nahi 
zuela. 

 
 
b) Subjektu gauzatuen testuingurua 
 
Ikus ditzagun berehala nolako testuinguruan eman dituen Bianditzek 

deskribatu ditugun ergatibo formek. Egoitzen datuak azaltzerakoan egin dugun 
bezala, bi ardatzen inguruan antolatu ditugu ekoizpenak: aditzik gabe dauden 
esaldietan (bakarrik edo beste osagai batzuekin perpausairean) edo perpaus 
adizdunetan, nolako aditz mota den zehazten delarik. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Subjektu gauzatuen testuingurua 
ADINA Orotara  

Bakarrik 
IK GABE 

P. airean 
 

H.H.A. 
ADITZAREKIN

A. ezjok. 
 

A. jokat. 
1;06;25 5 4   1  
1;07;08       
1;07;22       
1;08;05 12 8 2  2  
1;08;19 7 1 2 1 3  
1;09;04 7 7     
1;09;18 6 1 2  1 2 
1;10;01 3 1    2 
1;10;16 5  3 1 1  
1;11;00 7 7     
1;11;13 8 4 1  1 2 
1;11;27 6 6     
2;00;10 8 5   1 2 
2;00;25 14 4 7  1 2 
2;01;08 5 1   1 3 
2;01;22 14  5  5 4 
2;02;05       
2;02;21 28 7 7 3 3 8 
2;03;02 14 4 2  1 7 
2;03;16 20 5 8  1 6 
2;04;00 40 2 3  5 30 
2;04;14 13 3 1   9 
2;04;27 31 9 6  7 9 
2;05;11 25 2 8 1 3 11 
2;05;25 26  11  5 10 
2;06;08 15 3 5  1 6 
2;06;22 20 3 1  2 14 
2;07;06 10  2  1 7 
2;07;19 17 3 1  4 9 
2;08;04 9  1  2 6 
2;08;19 12 2 3   7 
2;09;04 16 2 3  4 7 
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2;09;17 38 5 4  6 23 
2;10;01 18 3 8  2 5 
2;10;14 27 2 4  2 19 
2;10;28 12 2 1  2 7 
2;11;12 40 6 14  2 18 
2;11;25 28 1 5  3 19 
3;00;09 27 8 8  2 9 
Orotara 584 121 128 6 75 264 
%  20,71 21,91 1,02 12,84 45,2 
 

 
Lehenbiziko datu garrantzitsua aipatzekotan diogun subjektu gauzatuen 

%42 aditzik gabeko esaldietan daudela (gutxi-gorabehera erdiak, bakarrik; eta 
beste erdiak, perpausaireetan) eta ia %60a esaldi adizdunetan. Azken hauetan 
diferentzia nabarmena dago aditz jokatuen (ekoizpen guztien %45era iristen 
dira) eta ezjokatuen (emanaldien %13ra) artean. Halaber, azpimarratzekoa da 
haur hizkerako aditzekin ekoizpen gutxi aurki daitezkeela, %1 besterik ez. Esan 
daiteke, oro har, ekoitziriko bi ergatiboetatik bat aditz jokatuarekin emana 
dagoela. 

 
Bestalde, arreta hasierako saioetan eta perpaus adizdunetan paratuz, 

ikus daiteke sintagma ergatiboak, hasiera batean, aditz ezjokatuekin edo haur 
hizkerakoren batekin agertzen direla, eta beranduago, 1;09;18 adinarekin, aurki 
daitezkeela aditz jokatuak, nahiz eta adin horretatik aurrera sintagma ergatiboak 
maizago topa ditzakegun honelako aditz motekin besteekin (ezjokatuekin) 
baino. Hori dela eta, erakutsitako datuekin, gure ustez, baiezta daiteke izen 
sintagmetan lehenago agertzen dela ergatiboaren morfema adizkietan baino. 

 
 
c) Egitura iragankorrak 
 
Ergatiboaren deskribaketarako garrantzizkoa iruditzen zaigu deskribatu 

ditugun datuez gainera, hots, nolako elementuek hartzen duten ergatiboaren 
marka eta zein testuingurutan emanak dauden esateaz gainera, azaltzen ez 
dena ere deskribatzea, hau da, egitura iragankor orokorrei dagokien 
deskribaketa burutzea. Horretarako, Subjektua ez gauzatuak deitu dugun 
zutabean aditz iragankorra agerian duten eta izen sintagma subjektua 
gauzaturik ez duten perpausak hartu dira aintzat; beste aldetik, Bianditzek eman 
dituen (eta aurreko koadroan azaldu ditugun) subjektu gauzatuen datuak 
agertzen dira, aldamenean egitura iragankor guztien % zenbatetan dauden 
gauzatuak ikus daitekeela. Hona, hortaz, saioz saio aipatutako datuok: 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Egitura iragankorrak 
ADINA Orotara  

Kopurua 
GAUZATUAK 

% 
 

H.H.A. 
KTU EZ GAUZAT

A. ezjokat. 
 

A. jokat. 
1;06;25 40 5 12,5 6 29  
1;07;08 16   4 12  
1;07;22 21   1 20  
1;08;05 83 12 14,45 39 30 2 
1;08;19 67 7 10,44 23 36 1 
1;09;04 34 7 20,58 12 12 3 
1;09;18 66 6 9,09 10 43 7 
1;10;01 34 3 8,82 3 22 6 
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1;10;16 28 5 17,85 12 10 1 
1;11;00 39 7 17,94 8 18 6 
1;11;13 20 8 40  7 5 
1;11;27 25 6 24 5 6 8 
2;00;10 60 8 13,33 10 31 11 
2;00;25 49 14 28,57 15 10 9 
2;01;08 32 5 15,62 9 10 8 
2;01;22 135 14 10,37 67 39 13 
2;02;05 11    10 1 
2;02;21 100 28 28 7 50 15 
2;03;02 72 14 19,44 5 27 26 
2;03;16 60 21 35 3 12 24 
2;04;00 122 40 32,78 1 30 51 
2;04;14 71 13 18,3 4 23 31 
2;04;27 83 31 37,34 6 25 21 
2;05;11 81 25 30,86  28 28 
2;05;25 113 26 23 12 47 28 
2;06;08 61 15 24,59  30 16 
2;06;22 93 20 21,5 6 23 44 
2;07;06 30 10 33,33 2 8 10 
2;07;19 72 17 23,61  21 34 
2;08;04 54 9 16,66  18 27 
2;08;19 47 12 25,53  20 15 
2;09;04 59 16 27,11  20 23 
2;09;17 102 38 37,25  23 39 
2;10;01 55 18 32,72  18 19 
2;10;14 75 27 36  20 28 
2;10;28 107 12 11,21  40 55 
2;11;12 94 40 42,55  20 37 
2;11;25 77 28 36,36  11 38 
3;00;09 50 27 54  6 18 
Orotara 2.427 584 24,06 270 865 708 

%  24,06  11,12 35,64 29,17 
 

 
Hasteko, lehenbiziko datu garrantzitsu bezala, ergatiboan gauzatutako 

subjektuak egitura iragankor guztien laurden batean (%24an) agertzen direla 
ikus daiteke. 

 
Halaber, gure iritziz, datu argiegiak ez diren arren, esan daiteke, subjektu 

gauzatua duten atalean esandakoari jarraikiz, sintagmetan lehenago agertzen 
direla ergatiboari dagozkion morfemak edozein adizlaguntzaile iragankorretan 
baino. Izan ere, lehenengoak 1;06;25eko saiorako agertzen dira, baina aditz 
jokatu iragankorrak 1;08;05 saiora arte ez dira topatzen (eta lehenbiziko 
sintagma ergatiboa aditz iragankor jokatuarekin hilabete bat beranduago 
aurkitzen da). 

 
 
10.3.1.3.- Datiboa (-ri) 
 
Ergatiboari bezala, datiboari -duen garrantziagatik- gehixeago erreparatu 

behar diogunez, honako bi puntu hauek ikusiko ditugu: a) kasu atzizkiaren 
agerpena (zein elementuk hartzen duen kasu atzizkia eta zenbat aldiz, saioz 
saio deskribatuz, eta b) objektu datiboen testuingurua nolakoa den. 
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 a) Kasu atzizkiaren agerpena 
 
Gainerako kasuekin jokatu dugun moduan, grabaketaz grabaketa 

aurkezten ditugu Bianditzek emandako objektu datiboak hitz kategorien arabera 
sailkatuta. 

 
 

 X. koadroa. Bianditz: Datiboa 
ADINA Orotara  

Berez. 
IZENAK
Arrunt 

 
H.H.I. 

Izord. Erak. Gald. IS 
konpl. 

Egit. 
huts. 

Ezegit.
huts. 

1;06;25           
1;07;08           
1;07;22           
1;08;05           
1;08;19           
1;09;04           
1;09;18 1 1         
1;10;01 2  2        
1;10;16 3 3        1 
1;11;00 1 1         
1;11;13           
1;11;27           
2;00;10           
2;00;25           
2;01;08 3 1   1 1     
2;01;22 6     6     
2;02;05           
2;02;21 5 2 1  1 1     
2;03;02 12 9  2 1      
2;03;16 2     2     
2;04;00 8    1 7     
2;04;14 7 2 3  1 1     
2;04;27 7    7      
2;05;11 2  1  1      
2;05;25 3 1 1  1      
2;06;08 7 1   4 2     
2;06;22 5 1   4      
2;07;06 7 1   5   1   
2;07;19 4  2  2      
2;08;04 4    3 1     
2;08;19 1 1         
2;09;04 5  2  3      
2;09;17 10  6 1 3      2 
2;10;01 3     3     
2;10;14 3    2 1     
2;10;28 4  4        
2;11;12 8 1 5  1  1    
2;11;25 3 1   2      
3;00;09 4  3  1      
Orotara 129 26 30 3 44 25 1 1   
%  20,15 23,25 2,32 34,1 19,37 0,77 0,77   

 
 
Lehenbiziko datibo marka duten ekoizpenak 1;09;18 eta 1;11;00 adina 

bitarte suertatzen dira, ondoren bi hilabeteko isilunea heldu delarik. Atzera 
2;01;08 adinarekin berragertzen dira eta hemendik aitzina saioro aurkitzen 
dugu zehar objektua. 
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Lehenbiziko ekoizpen horietan izen kategoriari soilik dagokien 
elementuei eransten die nexka honek kasu marka, eta beranduxeago 
berragertzen denean izenei ez ezik izenordainei eta erakusleei ere erantsia 
aurki dezakegu, era emankorrean gainera hemendik aurreko saioetan. 

 
Kopuru orokorrei dagokienez, atzizki hau gehien hartzen duen hitz 

kategoria izenena da, %45,72ra ailegatzen dira eta (arruntak eta bereziak 
paretsuan, bietako alerik gailentzen ez delarik). Ondotik izenordainak dira 
kopuruz ugarienak ekoizpenen %34arekin, eta datibo marka duten erakusleak 
oraindik ere gutxiago dira, %20ra ez baitira iristen. Bestelako kategoriarik ez da 
ia agertzen; galdetzailea, esaterako, behin besterik ez du eman Bianditzek 
(portzentaietan %0,77a) eta corpusaren azken aldera agertzen da, 2;11;12 
adinarekin. 

 
Ezegitezko hutsak oso gutxi agertu zaizkigu, lehenbizikoa 1;10;16 

adinarekin (zalantzarik gabe egitura honen ikaskuntzaren bigarren arokoa), eta 
beste biak 2;09;17 adinarekin. 

 
Koadroan azaldutako datuen adibideak segidan dakartzagu. Honatx izen 

bereziekin aurkitutako hainbat ekoizpen: 
 

(822) Biai-pitxi [Bianditzeri] ko(z)ka. (1;09;18) 
(823) (B)ia(nd)itzeri ha(r)tu, Egoitz. Egoitz, ha(r)tu    
 (B)ia(nd)itz. (1;10;16) 
(824) Bia(n)ditzeri. (1;11;00) 
(825) Egoitxeri ez. (2;01;08) 
(826) (E)pur(d)in i(n)223 Xoleri. (2;02;21) 
(827) Egoitzeri emaman [eraman] hau, eh. (2;03;02) 
(828) Eztela pi(x)a in b(eh)ar (e)san (d)io arereñok [andereñok]  
  Egoitxeri. (2;04;14) 
(829) Tira ['tiratu'] Egoitxeri, eh. (2;05;25) 
(830) Piñari (e)xan to(r)txeko be(r)rix, eh. (2;06;08) 
(831) Joneri. (2;07;06) 
(832) Pakiri. (2;08;19) 
(833) Bai miño, to(r)ri ra miño goxokia eman dio Jon ttikik Jon  
  Na(r)ba(r)teri. (2;11;12) 
(834) Jon ttikiri eta. (2;11;25) 

 
Lehen-lehenbiziko ekoizpena 1;09;18ko saioan agertzen den (822) 

adibidea da. Ikus daitekeen bezala, agerpen honetan datiboko atzizkia ez dago 
oso ongi ahoskatua, erdizka baizik. Baina hurrengo saiotik aitzinako 
emanaldietan zuzen emana edireten dugu. 

 
Izen arruntak, hasierako 1;10;01 saioko ekoizpen goiztiarrak (835) alde 

batera utziz, sistematikoki 2;02;21eko saiotik aurrera (836) (edo beranduago) 
aurkitzen direla esan daiteke: 

 
(835) Hori amonari eman. (1;10;01) 
(836) Amari. (2;02;21) 
(837) Eske, attari kar(ri) b(eh)ar (d)u[gu] ta ar(d)oa eran b(eh)ar  
  (d)o. (2;04;14) 
(838) Amari (e)xango…. (2;05;11) 

                                                 
223 (Eg)in = jo 
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(839) Kendu, amari jo dio ta ho(r)rela jon da. (2;05;25) 
(840) Amari (e)xan b(eh)ar (d)it pañulok ha(r)txe-…. (2;07;19) 
(841) Eh, eh, eh, andereñori bota rit hola. (2;09;04) 
(842) Ta attari eztio attu ['ahitu']. (2;09;17) 
(843) Ni(k) (e)xan di(t) amari (e)sango rira [dila] ta attari.   
 (2;09;17) 
(844) (E)xan amari to(r)txeko. (2;10;28) 
(845) T(r)atoreri hola in b(eh)a(r) tz[a]io. (2;11;12) 
(846) Attari (e)san b(eh)ar (d)it 'bo(l)txan xen'. (3;00;09) 

 
(837) adibidean (haurrak 2;04;14 adina duela) ikus daiteke, esaterako, 

izen sintagman datiboaren morfema agertzen dela baina aditzean ez dela 
datibo horri dagokion aztarnarik ikusten. Hari berdintsutik segituz, (842) 
adibidean datiboaren markak izen sintagman eta aditzean heldu dira, baina 
okerreko adizlaguntzailea aukeratu du Bianditzek, nor-nori motakoa hartu 
beharrean nor-nori-nork motakoa aukeratu baitu: etz[a]io formaren ordez eztio 
aukeratu du (nahasketa bi formen hurbiltasun fonetikotik ote datorke?). 

 
(843) ekoizpenak argitasun piska bat behar du zuzen ulertzeko. 

Bianditzen ama kontatzen ari da aurreko egunetako batean andereñoak 
Bianditz zigortu zuela haurrak eskolan zerbait egin ez zuelako, eta honek ni 
haserre n[ag]o esan omen zion andereñoari. Orduan hartzen du parte 
Bianditzek goiko esaldi hori botaz; sakonean dagoena honako hau litzateke 
gutxi-gorabehera: nik esan di[o]t (andereñoari) amari esango di[oda]la eta aitari, 
edo beste ordena batean, aditzaren aldia, e.a. zuzen emanez honelako zerbait 
geldituko litzateke: nik esan nion (andereñoari) / amari eta aitari esango niela, 
hau da, zigorraren berri eman behar ziela gurasoei. 

 
Haur hizkerako izenak ondoko hiru hauek baizik ez ditugu ediren corpus 

guztian barrena zehar objektuaren atzizkiarekin: 
 

(847) Niniri emayeko [ematteko]. (2;03;02) 
(848) Kendu in b(eh)ar (d)iu niniri galtxak. (2;03;02) 
(849) Sua patu ri(t) ku(r)ri-ku(r)riri. (2;09;17) 

 
Datiboaren -ri marka sintagmaren ardatz diren beste elementuekin, 

izenordainekin, ibilia kopuru osoen %34tan kausitzen dugu; ondoan azaltzen 
ditugu hainbat adibide esandakoaren erakusgarri: 

 
(850) Niri [e]re bota, ama. (2;01;08) 
(851) Niri 'kun' i(n) miña. (2;02;21) 
(852) Niri. (2;03;02) 
(853) Ta e(r)rixta (e)mango dixo xuri ta niri e(r)rixta (e)mango  
  rit amak. (2;04;27) 
(854) Zuri beira. (2;05;11) 
(855) Xuri utxiko rixu(t), biek ingo ru[gu] p(l)ixti-p(l)axta.   
 (2;05;25) 
(856) Bexte(a) patu ri(a)xo niri. (2;06;08) 
(857) Xuri ex al (d)ixo ba payaxok guxtatxen? (2;07;06) 
(858) Niri miña in di(t) kukusok. (2;08;04) 
(859) Attak in (d)i(t) niri lu(r)rera bota. (2;09;17) 
(860) Niri jantzi zapatiya hau. (2;10;14) 
(861) Zuri itxiko ri-… atea nere amak. (2;11;12) 
(862) Laundu niri. (3;00;09) 
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(857) ekoizpenean, (837)an gertatu den bezalaxe, adizlaguntzaile okerra 
aukeratu du hemen ere Bianditzek (cf. dizo laguntzailea eman du zizo eman 
beharrean, eta atzera lehengo galdera gogoratzen zaigu: berriz ere formen 
antzekotasunak eragin ote du nahasketa hori?). 

 
Bestalde, niri eta zuri izenordainak besterik ez ditugu topatu. 
 
Hurrena, kopuruaren aldetik gehien edireten ditugun elementuak 

erakusleak dira ia %20ko ekoizpenekin. Hona hemen ale batzuk, Bianditzek 
nola erabiltzen dituen zehazkiago ikus dadin: 

 
(863) Hari. (2;01;08) 
(864) E(z)ta hari patzeko. (2;01;22) 
(865) Honeri tapa patzeko. (2;02;21) 
(866) Honeri koxka. (2;03;16), (2;04;14) 
(867) Honeri jotzen dio. (2;04;00) 
(868) Honeri ematten (d)it esnea. (2;06;08) 
(869) Eutsi pixkot honeri. (2;08;04) 
(870) Honek honeri? (2;10;01) 
(871) Honeri galdua. (2;10;14) 

 
Gainerako 'kategorien' artean galdetzaile berantiar bat (872) eta -ko 

izenlagunari datibo atzizkia erantsitako birdeklinaketa kasu bat (873) idoro 
ditugu: 

 
(872) Zeneri? (2;11;12) 
(873) Bekonenakori [Bekodendakori]. (2;07;06) 

 
Ezegitezko hutsen artean ondoko hiru hauek dira aurkitu ditugunak: 
 

(874) (B)ia(nd)itzeri ha(r)tu, Egoitz. Egoitz, ha(r)tu    
 (B)ia(nd)itz. (1;10;16) 
(875) '(Z)e morux, attona?' (e)xan txian (n)i. (2;09;17) 
(876) Ha(r)rapatu ta bota lu(r)rera ni atta(k). (2;09;17) 

 
Aurkeztu dugun lehenbiziko adibidean, (874)an, esaldi bera dugu baina 

osagaien ordena desberdinarekin. Ikus daitekeen moduan, datiboko atzizkiaren 
agerpenaren lehenbizienetako ekoizpenak dira honako hauek, 1;10;16 
adinekoak hain zuzen ere, eta esan daiteke helduen ereduari jarraikiz, 
objektutzat emana dagoen bigarren esaldiko izen bereziari datiboko atzizkia 
falta zaiola. Garai honetan atzizkia agertzeak eta era honetako ezegitezko 
hutsa aurkitzeak Bianditz oraindik egitura honen ikaskuntzaren bigarren aroan 
dagoela adierazten digu. 

 
Ediren ditugun beste bi ezegitezko hutsak saio berekoak dira, 

2;09;17koak, eta txoil desberdinak dira biak. (875) ekoizpenean, 
adizlaguntzailearen arabera (cf. zi[d]an) izenordainak, zalantzarik gabe, zehar 
objektuko atzizkia eraman behar zuen. Eta beste abibideak, (876)an eman 
dugun ekoizpenak, itxuraz zuzen egon arren, badirudi datiboko atzizkia falta 
duela224. 
                                                 
224 Ikus (821) adibidea, non esaldi honen testuinguru zabalagoa baitator, eta 
iruzkina ere bai. 
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Dena dela, -ri atzizkiaren erabilera dela eta, corpusean aurkitu ditugun 

emanaldietan ez da garbi ikusten subjektua eta objektua bizidunak direnean, 
edo objektuak 1. edo 2. pertsonako izenordainak direnean, haurraren jokabidea 
zein den, hau da, ez dugu adibide askirik honelako sintagmetan atzizkiarekin 
zer gertatzen den esateko (lan zaila, egia esan, ezen helduen ereduan zer 
gertatzen den zehazteko ere komediak izanen baikenituzke). 

 
 
b) Zehar objektuen testuingurua 
 
Gauzatutako zehar objektuak zein kategoriatakoak diren azaldu eta 

adibide batzuk eman ondoren, zein testuingurutan gauzatuak dauden azalduko 
dugu segidan, aditzik gabeko esaldietan edo perpaus adizdunetan agertzen 
diren zehaztuz. Aldamenean, A. nori IS gabe zutabean, aditzean datiboaren 
morfema gauzatua, baina dagokion izen sintagma eman gabeko perpaus 
kopurua gaineratzen dugu, orotara eman zitzakeen eta ematen dituen zehar 
objektuen kopurua ehunekotan agertzen dugula Dat. gauzat. % zutabean. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: izen sintagma datiboen testuingurua 
ADINA Orotara  

Bak. 
K GABE 

P. aire 
 

A. ezjok. 
AREKIN 

A. jokat. 
A. nori 

IS gabe 
Dat. 

gauzat. % 
1;06;25        
1;07;08        
1;07;22        
1;08;05        
1;08;19        
1;09;04        
1;09;18 1  1     
1;10;01 2  1 1    
1;10;16 3   3    
1;11;00 1 1      
1;11;13        
1;11;27        
2;00;10        
2;00;25        
2;01;08 3 1 1 1    
2;01;22 6  1 5  1 85,71 
2;02;05        
2;02;21 5 2  3  1 83,33 
2;03;02 10 1 2 2 5 1 90,90 
2;03;16 2  2   1 66,66 
2;04;00 9  4  5 2 81,81 
2;04;14 7 1 1 1 4 3 70 
2;04;27 7  1 4 2   
2;05;11 2  1 1    
2;05;25 3   1 2 1 75 
2;06;08 7  1 2 4 6 53,84 
2;06;22 5 2 1 1 1 1 83,33 
2;07;06 7 2 4  1 10 41,17 
2;07;19 4   1 3 3 57,14 
2;08;04 4   1 3 16 20 
2;08;19 1 1    3 25 
2;09;04 5  1  4 6 45,45 
2;09;17 10   2 8 5 66,66 
2;10;01 3 1 2   2 60 
2;10;14 3  1 2  3 50 
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2;10;28 4 1  1 2 6 40 
2;11;12 7 1 1 1 4 1 87,'5 
2;11;25 3 2 1   9 25 
3;00;09 4   1 3 5 44,44 
Orotara 128 16 27 34 51 85 60,09 
%  12,5 21,09 26,56 39,84   
 

 
Testuinguruari begiratuz, lehenbiziko ekoizpenak aditzik gabeko 

esaldietan (gehienak perpausaireetan) emanak daude, edo perpaus 
adizdunetan txertaturik badaude aditz ezjokatuekin ekoiztuak aurkitzen ditugu. 
Aditz jokatuekin batera sintagma agerian dutela 2;03;02ko grabaketara arte ez 
da agertzen; adin horretatik aurrera sistematikoki saioz saio aditz jokatuak 
agertzeaz landara, hauekin batera izen sintagma gauzatzeko joera dagoela ikus 
daiteke, zeren ekoizpen guztien %40a aditz jokatuekin emaniko sintagmak 
baititugu. 

 
Aditzik gabeko esaldietan %33 forma datibodun aurki daitezke 

(perpausaireetan gehiago bakarrik baino) eta adizdunetan, aldiz, kopurua 
bikoiztu egiten da, eta %67ra iristen. Azken hauen artean, ugarienak aditz 
jokaturen baten laguntzarekin agertzen diren sintagmak ditugu, emanaldi 
guztien %40. 

 
Bestalde, nori morfema agerian duten adizlaguntzaileak, nahiz dagokion 

izen sintagma gauzatua ez izan, 2;01;22 adinean agertzen dira lehenengo aldiz 
(ikus A. nori IS gabe zutabea), eta saio horretatik aitzina gainerako guztietan 
aurki ditzakegu, gutxi edo gehiago, noridun adizkiak. Datu hauek erakusten 
dute datiboaren morfema lehenagotik erabiltzen dela izen sintagmetan 
adizlaguntzaileetan baino. 

 
Azkenik, ergatiboarekin egin dugun antzera, nori izen sintagma gauzatua 

duten esaldiak eta gauzatua zuketen (baina ez duten) esaldien kopurua aintzat 
hartuz, ehuneko zenbatetan ageri den Dat. gauzat. % zutabean eman dugu. 
Hasierako saioetan portzentaiak oso altuak dira, hau da testuinguruak hala 
eskatuta ia beti ematen dira izen sintagma datibodunak, baina aurreratu 
ahalean portzentaia jaitsiz dihoa pixkanaka-pixkanaka. Bataz beste, beraz, 
esan daiteke datiboa ager daitekeen bost esalditik hirutan izen sintagma 
gauzatua aurkitzen dugula Bianditzen corpusean. 

 
 
10.3.2.- Bianditz: Gramatika kasuak eta aditz    

  komunztaduraz bi hitz 
 
Hiru gramatika kasuen testuinguruak ikusi ditugunean esan dugu izen 

sintagmetan lehenagotik agertzen direla kasu markak adizlaguntzaileetan 
baino. Absolutiboari dagokionean, esaterako, bai subjektutzat edo bai 
objektutzat erabiltzen denean pluraleko formak lehenagotik aurki daitezke 
adizkietan baino; datiboari dagokionean, noridun sintagmak lehenagotik ediren 
daitezke noridun aditzak baino. Badirudi joera hori nahiko luzatzen dela 
denboran zehar, hau da, berandu arte izen sintagmetan morfemak agertu 
arren, ez direla neurri berean aditzetan islatzen; edo bestela esan, badirudi 
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hizkuntzaren ikaskuntz prozesu honetan premia handiagoa dagoela tasun 
horiek izen sintagmetan markatzeko aditzetan markatzeko baino. 

 
Han-hemenka aipatu ditugun adibideez landara, orain dakartzagun beste 

hauek esandakoaren seinale dira. Segidako hauek subjektua pluralean dute 
baina aniztasun hori ez da aditzean islatzen: 

 
(877) Non (d)a ninia [e]ta? (1;08;05) 
(878) Hemen (d)a fifufo(k) [pitufo(k)] ta. (1;08;19) 
(879) Non (d)a pifufok? (1;11;00) 
(880) Hori ra ma(r)razkik. (2;05;25) 
(881) Exta ma(r)raxkik hoik. (2;05;25) 
(882) Hara, hará non den ma(r)raxkik. (2;05;25) 
(883) Ho(r) xer (d)a, momok? (2;08;19) 
(884) A(r)rautxak tokatu da. (2;09;17) 

 
Ondoko beste hauek, berriz, objektutzat izen sintagma plurala dute, 

baina, arestikoei gertatzen zaien bezala, aditzak ez du sintagmarekin 
komunztatzen: 

 
(885) Bi, bi ro [do]. (2;02;21) 
(886) Honek e(z)to xolok [xulok]. (2;02;21/3) 
(887) Extua(n)225 beste ninik. (2;03;02) 
(888) Han kusi rut behiak hora [hola]. (2;04;00) 
(889) Eztu(t) mukik. (2;06;22) 
(890) Patuko ru[gu] payasok. (2;07;06) 
(891) Ga(l)txer(d)ik extu(t) patuko. (2;08;04) 
(892) Ma(r)gok eztu(a)la jaso nik. (2;09;17) 
(893) Hauek ezto ttikik. (2;10;28) 
(894) Behia(k) kusi ttut, zuk etzo (“ez duzu”) kusi belaso[ro]n behiak. 

(2;11;12) 
 
Beste hainbat ekoizpenetan izen sintagmak datiboaren morfemarekin 

markatzen dira, baina aditzak komunztatzen ez: 
 

(895) Egoitzeri emama [eraman] xo ['duxu']? (2;03;02) 
(896) Jo itten (d)u(t) Naiarari. (2;03;02) 
(897) Honeri ze saten (d)u? (2;04;00) 
(898) Eske, attari kar(ri) b(eh)ar (d)u[gu], …. (2;04;14) 
(899) Bitu xe oparittu duten niri. (2;06;22) 
(900) A(r)re-a(r)reri… o(r)raxtu b(eh)ar (d)ut. (2;10;14) 

 
Beste zenbaitetan, batez ere nor-nori motako aditzetan, subjektuak 

pluralekoak izan arren, ez da pluraltasun horren aztarnarik aurkitzen 
adizlaguntzailean. Ondoko hauek mostratako: 

 
(901) Xuri ex al (d)ixo ba payaxok guxtatxen? (2;07;06) 
(902) Horie(k) guxtatxen al (d)ixo xuri? (2;09;04) 
(903) Horik ex al (d)ixo guxtatxen? (2;09;04) 

 
Konturatu, gainera, aitatu ekoizpen hauetan (901-903), Bianditzek 

noridun adizlaguntzaileak eman dituela, baina ez -legokiekeen bezala- nor 

                                                 
225 Extuan = ez nuen; orainaldiko eta iraganaldiko adizkien nahasketa.  
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paradigmakoak, nor-nork paradigmakoak baizik. Honelako ekoizpenak Egoitzen 
corpusean ere idoro ditugu (ikus, esaterako, kapitulu honetako (282) adibidea). 

 
 
 
 
 
10.3.3.- Aditzarekin komunztadurarik ez duten kasu   

   markak 
 
Aditzarekin komunztadurarik ez duten honako atzizki hauek deskribatuko 

ditugu: jabego genitiboa (-n), leku genitiboa (-ko), inesiboa (-n), ablatiboa (-tik), 
adlatiboa (-ra), muga adlatiboa (-ño), soziatiboa (-kin), eta destinatiboa (-tzat/-
tzako). Hemen emandakoez beste, hurbiltze adlatiboa eta instrumentala ere 
aipatuko ditugu, gainetik bada ere. 

 
 
10.3.3.1.- Jabego genitiboa (-n) 
 
Aurreko kapituluan jabego genitiboaz aritu bagara ere, ez dugu egin 

atzizkia daramalako, izen sintagmak eratzeko elementu osagarri gisara 
erabiltzen delako baizik. Oraingoan, ordea, -n atzizkiaren inguruan ariko gara. 
Genitibo atzizki hau dela eta, zein elementu motari itsatsi zaion eta saio 
bakoitzean zenbat bider topatu dugun ondoko koadroan azaltzen dugu. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Jabego genitiboa 
ADINA Orotara Izen Izord. Izondo. Erak. Gald. IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit.
huts. 

1;06;25 10 10      1  
1;07;08          
1;07;22          
1;08;05 6 6        
1;08;19 7 7        
1;09;04 1 1        
1;09;18 2 2        
1;10;01 8 8        
1;10;16 12 11 1       
1;11;00 2 2        
1;11;13 3 3        
1;11;27 2  1       
2;00;10 4 2 2       
2;00;25 1  1       
2;01;08 6 3 3      4 
2;01;22         2 
2;02;05          
2;02;21 14 2 11  1     
2;03;02 5 4    1    
2;03;16 5 1 1  3    1 
2;04;00 11 4 4  3    2 
2;04;14 4 1 3       
2;04;27 6 2 4       1 
2;05;11 5 2 2    1   
2;05;25 8 1 7       
2;06;08          
2;06;22 21 16 5     2  
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2;07;06 7 4 1 2     1 
2;07;19 16 6 10       
2;08;04 11 4 7       
2;08;19 10 4 5   1    
2;09;04 5 3 1  1     
2;09;17 8 4 4       
2;10;01 16 7 2  5 2    
2;10;14 6 2 1  3     
2;10;28 10 7 3       
2;11;12 3 2  1      
2;11;25 17 9 7    1   
3;00;09 11 2 1  4 2 2   
Orotara 263 142 88 3 20 6 4   
%  53,99 33,34 1,14 7,6 2,28 1,52   

 
 
Hasierako grabaketatik kausitzen dugu jabego genitiboa izenei erantsia, 

eta esan daiteke ia saio guztietan agertzen direla. Izenordainak beranduago 
aurkitzen ditugu, lehenbizikoa 1;10;16ko saioan eta 1;11;27tik aitzina 
sistematikoki gainerakoetan. Hurrena agertzen erakusleak ditugu; 2;02;21eko 
grabaketan hasten dira, eta 2;04tik 2;09 bitarteko isilune handi baten ondoren, 
berragertu egiten dira (irregularki, hala ere, aurrerantzean). Galdetzaileak direla 
eta, 2;03;02ko ekoizpen goiztiarraz landa, 2;08tik aurrera usuxeago aurki 
daitezke. 

 
Osotara emantako kopuruei begiratuz, ekoizpenen erdiak baino gehiago 

izenak dira; eta izen eta izenordainen artean -n genitibo guztien %87a hartzen 
dute. Atzetik, diferentziarekin, erakusleak heldu dira %7,6arekin, eta atzerago 
oraindik galdetzaileak (ia %3) eta izenondoak (%1 pasatxoa). 

 
Koadroan izen mota desberdinak ez sailkatu arren, adibideak 

aurkezterakoan komenigarria iruditu zaigu batzuk eta besteak bereiztea. Hona 
hemen, hortaz, atzizkia izen bereziei lotuta duten adibideak (kontuan izan 
artikuluarekin batera emana egon edo ardatz elementuarekin izenlagun gisa 
emana egon ez duela zerikusirik atzizkiaren erabilpenerako): 

 
(904) Bia(n)di(t)zena. (1;06;25/2), (1;08;05/2),    
 (1;08;19/2), (1;10;01/3), (1;10;16/3) 
(905) Non (d)a e(s)kua XXX Maddalena? (1;08;19) 
(906) Hála, hau Xa [Juan] (Jo)xena. (1;10;01) 
(907) Be(s)tea (B)ia(nd)itzena da. (1;11;13) 
(908) Ekaitzen bizik(l)e(t)an. (2;00;10) 
(909) Egoitzena ez. (2;01;08) 
(910) Unain itxen. (2;03;02) 
(911) Mañu(el) Marina ra. (2;04;27) 
(912) (A)nixena [e]re lotua. (2;05;25) 
(913) Korona da hau. (2;06;22) 
(914) Atta Auxtiñena. (2;07;06) 
(915) J(u)anan itxen kusi ru(t) leheno. (2;10;01) 
(916) Ez, Olaia, Olaia Unaien launa, eh, Olaia ttikia, Olaia haundia, eh, 
   lehenguxua Unaiena. (2;10;28) 
(917) Ainizen uben [ohen], XXX kua(r)toa Ainizen obea [ohea] ta  
  nere obea [ohea]. (2;11;25) 

 
Bianditzen ekoizpenetan diptongoz amaitzen diren izenak, helduen 

ereduari jarraikiz, zenbaitetan loturazko bokalarekin ematen dira (916) eta 
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beste zenbaitetan loturazko bokalik gabe (910). Bestalde, (914) adibidea dela 
eta, ohartarazi nahi dugu haurrak erabiltzeko aposizio bitxi samarra bada ere, 
zuzen emana dagoela, atzizkia izen bereziak hartzen baitu. 

 
Izen arrunten artean, genitibo atzizkia daramaten ondoko ekoizpen 

hauek aurki ditzakegu: 
 

(918) Hau amana. (1;06;25/2) 
(919) Attana. (1;08;05/2), (1;11;00) 
(920) B(r)u(n)-b(r)u(n) attana. (1;09;04) 
(921) Fufufona [pitufona]. (1;10;01) 
(922) Amonan ba-…(-ratzan). (2;01;08) 
(923) Koxkan gañen. (2;03;02) 
(924) Hau ra ko(r)netan mutu(r)ra? (2;04;00) 
(925) Hau amo(r)rina. (2;05;11) 
(926) Bai, miño amonan itxen da. (2;06;22) 
(927) Amana ta attana. (2;07;06) 
(928) Hau hementxe t(r)atoren ondon. (2;08;04) 
(929) Hau sa[gar]ran ondon al (d)a? (2;09;17) 
(930) Hori zen kokoren hostoa. (2;10;01) 
(931) Kokona da hori, eh. (2;10;01) 
(932) Bexte urarea ta (da?) attana. (2;11;25) 
(933) Amonan itxen ta(r)ta. (3;00;09) 

 
Genitiboaren atzizkia Goizuetako hizkeraren arabera -n soil bat besterik 

ez da, baina (930) eta (931) adibideak ikusiz gero, hitz beraren bi aldaera ikus 
daitezke. Helduen ereduari atxikitzen zaiona, zalantzarik gabe, (931) da, eta 
nabaria da ikastolaren eragina (930) adibidean. Atzizkia daraman hitza koko 
fruitua da, egoerak erakusten digun bezala, Bianditz hostoak, fruituak eta 
zuhaitzak elkartu behar diren puzle bat egiten ari da eta. Dena dela, ez du 
singularreko forma erabiltzen -aren hondarkiarekin, mugagabeko -ren forma 
baizik. Horren arabera, bi gauza esan daitezke: edo ez diola izen arrunt horri 
singularreko -a- tartekatu, edo, bestela, izen berezitzat hartu duela. 

 
Haur hizkerako izenen artean -n atzizkiarekin emandako bederatzi baizik 

ez ditugu topatu, ondoko hauekbesteak beste: 
 

(934) Hau attattona [attatxona]. (1;10;01) 
(935) Hau ra ñiñin ama. (2;04;00) 
(936) Hori amatxona da. (2;06;22) 
(937) Ta aitatxona ta amatxona? (2;07;19) 
(938) Ninina. (2;08;19) 
(939) Hori ninina da. (2;09;04) 
(940) Ñiñin gañen. (2;10;28) 
(941) Eh, horixe da a(r)re-a(r)rena, bai. (3;00;09) 

 
Pluraleko 2. eta 3. pertsonako izenordainak ez gainerako guztiak 

erabiltzen ditu nexka honek: 
 

(942) Hori xurea, Egoitzena. (1;10;16) 
(943) Xurea heme(n) exta. (1;11;27) 
(944) Nerea ra. (2;01;08) 
(945) Xurea ta Bianditzena. (2;02;21) 
(946) Nerea fababea [jarabea]. (2;03;16) 
(947) Hau amana ta hau nerea. (2;04;14) 
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(948) Gure(k) tia [dia] ta. (2;05;25) 
(949) Gurea ra [da] hori. (2;06;22) 
(950) Nere Makatx-itxea. (2;07;06) 
(951) Nere ama jon in da. (2;08;19) 
(952) Bere itxen. (2;09;04) 
(953) Hor (d)a bizik(l)eta nerea. (2;10;14) 
(954) Miño, eh, gure k(r)oketak extare [eztaude] berok. (2;11;25) 
(955) Nere xoriona(k) xian ta. (3;00;09) 

 
Ekoizpenen %7,6ra iristen diren erakusleen mostra ere eman dezakegu, 

baina honen erakuslea baizik ez du ematen Bianditzek. Honatx saio 
desberdinetako ale batzuk: 

 
(956) Tapa honena patzeko. (2;02;21) 
(957) Non da honena? (2;03;16), (2;10;14/2) 
(958) Hemengo honena hautxi in dut, …. (2;04;00) 
(959) Honena kontatu b(eh)ar (d)ut. (2;09;04) 
(960) Honen hostoa zein…? (2;10;14) 
(961) Hau honena xen. (3;00;09) 

 
Izenondoei (962-964) eta galdetzaileei (965-969) erantsia ediren 

dezakegu atzizkia, bai eta osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagmei ere 
(970-972). 

 
(962) Xurin gañera. (2;07;06) 
(963) Txurin gañera nik. (2;07;06) 
(964) Be(l)txana da, eh. (2;11;12) 
 
(965) Zenera ra [da]? (2;03;02) 
(966) Hau xenena da? (2;08;19), (3;00;09) 
(967) Hau zenena da? (2;10;01) 
(968) Hau eztiki(t) zenena den. (2;10;01) 
(969) Hau xenena [o]te ra, exku hau? (3;00;09) 
 
(970) Nexka polittana. (2;05;11) 
(971) … oyo [ollo] haundina ta bexela txitxoa. (2;11;25) 
(972) Saga(r)ra ttikina, ta saga(r)ra haundina attak. (3;00;09) 

 
Argitu behar dugu (971) ekoizpena ipuin bateko marrazkiari seinalatuz 

egindakoa dela, eta badirudi helduaren interpretazioaren arabera oilo handiak 
bezalako txitoa edo oilo handien moduko txitoa edo antzeko zerbait esan nahi 
duela haurrak. Esaldiaren zuzentasuna nolakoa baita ere, genitiboaren 
atzizkiaren agerraldiaz ez ezik konparaziozko esaldien eraikuntzaz ere hitz egin 
beharko genuke, azalpen egokia emateko. Baina oraingoz ez gara lan honetan 
sartuko. 

 
Azkeneko adibidea, (972)a, bere urtebetetze egunean zer oparitu zioten 

kontatzen ari dela emana dago; oparien artean sagarrak agertzen diren bi puzle 
jaso dituela esaten du, eta helduaren eta amak (zer oparitu zizun)? galderari 
erantzundakoa da hain zuzen ere. 

 
Arrunt gutxi dira -n genitiboko atzizkia entzuten ez eta ontzat eman 

ditugun adibideak, ondoko bi hauek baizik ez: 
 

(973) Amona(n) siyatikan [sillatikan]. (2;06;22) 
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(974) XXX itxe(n) manenen [barrenen]. (2;09;17) 
 
Gainerako atzizkirik ez zuten ekoizpen guztiak ezegitezko hustzat jo 

ditugu. Segidan heldu diren hauek denak aurkitu ditugu: 
 

(975) Ana(n) bizik(l)etan. (2;01;08) 
(976) Ana(n) kotxekin. (2;01;08) 
(977) Ni Mikel(en) bixik(l)etan e(z)to (e)rori. (2;01;08) 
(978) Attatta(n) ttekoa [Makatxan itxekoa]. (2;01;08/2) 
(979) Ama(n) besotan lolo. (2;01;22) 
(980) Amatxo(n) besotan lolo. (2;01;22) 
(981) Ni xe(n) gañen (n)o ni? (2;03;16) 
(982) Txaboia Unai(n) itxen, eh. (2;04;00) 
(983) Unai(n) itxen txaboia erosiko ru[gu]. (2;04;00) 
(984) Amona(n) i(t)xen. (2;04;27) 
(985) Nere Makatx(an) itxea. (2;07;06) 

 
Baliteke (975-976) eta (978-981) adibideak zuzen egotea, ondotik 

datozen hitzak kontsonantez hasten direlako. Baina gainerako guztiak oso 
garbiak dira, batez ere (977); emanaldi honetan ez da entzuten loturazko -e- 
bokala ere. Horrek adierazten digu absolutiboan eman duela izen hori, eta 
piska bat zorrotz begiratuz gero, kontura gaitezke adin horretakoak direla hutsik 
gehienak, hots, 2;01 adinekoak (975-980). 

 
Besteak ez bezalako adibidea da, adierazgarria gure ustez, (981), zer 

galdekaria agertzen baitzaigu, eta ez, oro har, subjektuaz galdetzeko erabiltzen 
den zein galdekaria. Baliteke inguramendu fonikoak -n genitiboko atzizkia 
ahoskatzen galeraztea, baina ez genuke bestelako hipotesirik ere baztertu nahi, 
nahiko ekoizpen goiztiarra (2;03;16 adinekoa) baita. 

 
(978) eta (985) adibideak ongi ulertzeko diogun Bianditzen amari Koro 

Makatxana deitzen diotela eta, hortaz, Makatxan itxekoa dela; haurrak ere hala 
jotzen du bere burua. 

 
Egitezko hutsen artean hiru hauek ediren ditugu: 
 

(986) Amoñanana. (1;06;25) 
(987) Amonana hemen eta amanan, eh, eh, Korona hemen.   
  (2;06;22) 
(988) Ta amanan don [non] da? (2;06;22) 

 
Urte beteko diferentzia dago lehenengo egitezko hutsetik (986) hurrengo 

hutsetara (987-988). Haurrak bi aldiz errepikatzen du atzizki bera amona 
izenean (986) adibidean; eta amanan izenean, berriz, genitibo atzizkiaren eta 
artikuluaren ondotik zer den ez dakigun -n bat agertzen zaigu. Behar bada, 
aman + izenki segidan agertzen den izenlagunaren oihartzunezko hotsa izan 
daiteke. 

 
 
10.3.3.2.- Leku genitiboa (-ko) 
 
Batez ere izenlagunak osatzeko erabiltzen den atzizki honek erabilera 

anitz ditu eta elementu mota desberdinei erants dakieke. Berehala azalduko 
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dugun koadroan -ko atzizkia duten agerpen guztiak biltzen saiatu gara saioz 
saio, zein elementuri itsatsia dagoen eta zenbat aldiz agertzen den azaltzen 
dugularik. 

 
 x. koadroa. Bianditz: Leku genitiboa 
ADINA Orotara  

Izen 
enak 

Aditziz. 
Erak. Gald. Aditz-

ond. 
Nolako-

tzail. 
IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit.
huts. 

1;06;25 4   4       
1;07;08           
1;07;22           
1;08;05 3   3       
1;08;19           
1;09;04 1   1       
1;09;18           
1;10;01 1 1         
1;10;16 1  1        
1;11;00 1  1        
1;11;13 1  1        
1;11;27           
2;00;10 3  1    2    
2;00;25 2  2        
2;01;08 4 2     1 1   
2;01;22 5  4    1    
2;02;05         1  
2;02;21 14  12 1   1    1 
2;03;02 8  5    1 2   
2;03;16 11 1 1 5   4  1  
2;04;00 2  2        
2;04;14 5 1 3     1   
2;04;27 12  5 5   1 1   
2;05;11 12  5 2 4   1 2  
2;05;25 6  5  1      
2;06;08 6  4   2     
2;06;22 6  6        
2;07;06 4  3  1      
2;07;19 6 1 2  1  1 1 1  
2;08;04 10  1 8 1      
2;08;19 14  11   1 2    
2;09;04 4  1   1 2    
2;09;17 2   1   1  1  
2;10;01 1     1     
2;10;14 9 3 6        
2;10;28 15  8 2 1  4    
2;11;12 6 1 2  3      
2;11;25 15 6, 1p 5   1 1 1   
3;00;09 4 1  2  1   1  
Orotara 199 17, 1p 97 34 12 7 22 8   
%  9,04 49,24 17,08 6,03 3,51 11,05 4,02   

p. =           
 
 
Genitibo honetan leku erakusleak ditugu lehenbiziko saiotik aurrera 

agertzen direnak. Hala ere, erakusleen agerraldi hau zeharo irregularra da: 
hasierako saioetan aurki dezakegu, eta bost hilabeteko isilune baten ondoren 
2;02;21 adinean berragertzen dira atzera, 2;05;11tik hasi eta beste hiru 
hilabeteko hutsarte baten ondoren 2;08;04tik aurrera hasten direlarik berriz 
agertzen, baina ez sistematikoki, taika baizik. 
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Izenen artean, jokabide desberdina erakusten dute aditzizenek eta 
gainerako izenek. Lehenbizikoak, agertzen diren egunetik (1;10;16 adinetik) 
aurrera ia saioro aurki ditzakegu; bigarrenak, ordea, oso goiz ekoizten 
hasiagatik (1;10;01 adinarekin), grabaketetan zehar jauzika ediren daitezke 
2;10;14 adinera arte eta hemendik aitzina egonkortu direla ematen du, saio 
gehienetan agertzeko joera erakusten dute eta. Plureko forma bakarra 
2;11;25eko saioan idoro dugu (997). 

 
Hurrena ekoizten diren elementuak nolakotzaileak dira 2;00;10 

adinarekin; -kodun elementu hauek nahiko modu sistematikoan agertzen direla 
esan daiteke, 2;05tik 2;07ra bitarteko hutsunea alde batera uzten bada. 

 
Galdetzaileak 2;05;11 grabaketan ikusten ditugun lehenbiziko alditik 

aurrera agertzen zaizkigu (nahiz eta 2;08;19tik 2;10;28 arte alerik ez eman). 
Dena dela, galdetzaileen artean mota desberdinekoak aurki daitezkeela esan 
behar dugu. 

 
Aipatzeko beste -kodun elementuak aditzondoei erantsitakoak ditugu. 

Lehenbiziko aditzondoak 2;06;08 adinarekin aurki ditzakegun arren, badirudi 
2;08;19tik aitzina ediren daitezkeela  maizago saioz saio. 

 
Kopuru orokorrei so eginez, esan daiteke aditzizenak direla ugarien 

agertzen diren elementuak, -kodun ekoizpen guztien erdiak baitira ia ia. 
Hurrena, diferentzia handiarekin, leku erakusleak aurkitzen ditugu guztien 
%17ra iristen direlarik, eta nolakotzaileak %11rekin; gainerako guztiak (izenak, 
aditzondoak, galdetzaileak, e.a.) %9tik beheiti jaisten dira. 

 
Izenen artean honelakoak eman ditu Bianditzek: 
 

(989) Ahok(o)a jan (d)ut. (1;10;01) 
(990) Hananikoa [Hernanikoa]. (2;01;08) 
(991) Bekonenako [Bekodendako] Jonek jo itten (d)io. (2;03;16) 
(992) Jon Bekodendakoa. (2;04;14), (2;05;11) 
(993) XXX Jon Bekonenako [Bekodendako] holokoa do. (2;07;19) 
(994) P(l)axako zozi[eda]den. (2;10;14/3) 
(995) Exta(r)riko miña sendatzen dianen. (2;11;25) 
(996) Ta XXX txoko[la]tezkoa ona. (3;00;09) 

 
(997) Hankatako(k) bihar. (2;11;25) (hanketako azkazalak bihar  
  moztuko ditugu). 

 
2;10;14 arte nexka honek -ko atzizkiarekin ematen dituen izen arruntak 

edo forma ez-osoak dira (989), edo forma (erdi)ikasiak (990-993). Aipatutako 
adinera arte adibideetan azaldu ez dugun bakarra, lehendik (978) adibidean 
ikusi dugun Attatta ttekoa [Makatxan itxekoa] ekoizpena da. Izen desberdinekin 
eta lekuaz gainerako adierarekin 2;10;14tik aitzina aurki ditzakegu (994-996). 
Pluraleko forma beranduagokoa da (997). 

 
Aditzizenen artean, helburuzko adierarekin (998-1004), esaldi konpletibo 

modura (1005-1006), zentzu kausal-esplikatiboarekin edo denborazkoarekin 
(1007) edota artikuluarekin (1008) aurkitu ditugu. 
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(998) Hori lu(r)ren ibi(l)zeko. (1;10;16)  
(999) P(l)axara joteko XXX hori. (1;11;00) 
(1000) Hemen sa(r)tzeko. (2;00;25) 
(1001) Pixa itteko ra a(r)bola. (2;01;22) 
(1002) Ura erateko. (2;02;21) 
(1003) Patatak eroxteko. (2;03;02) 
(1004) Ura (e)rateko ra ta. (2;05;11) 
 
(1005) Gehio (e)ka(r)tzeko. (2;00;10) 
(1006) Erekitzeko. (2;02;21) 
(1007) Itxoin, eh, hau itxitzeko. (2;04;00) 
 
(1008) Hau (g)a(r)bitxekoa. (2;05;25) 

 
Genitibo atzizkia leku erakusleei itsatsia ondoko adibideetan ikus 

ditzakegu: 
 

(1009) Ho(r)koa, no ta [non da]? (1;06;25) 
(1010) Non (d)a hemen(g)oa? (1;08;05/3) 
(1011) Non (d)a hemen(g)oa? (1;09;04) 
(1012) Hemengo (ga)uxak. (2;02;21) 
(1013) Hemengo honena hautxi in dut, neno [leheno], hemengoa.  
  (2;03;16) 
(1014) Hautxia ro hemen(g)oa. (2;04;27) 
(1015) Nola kentzen da hori, horkoa? (2;05;11) 
(1016) Hau xen hemengoa. (2;08;04) 
(1017) Hemengoa ra hau. (2;09;17) 
(1018) Hau nongoa da, hemengoa? (2;10;28) 
(1019) Ho(r)koa ra, bai. (3;00;09) 

 
Nolakotzaileen barrenean bildu ditugu, leku genitiboaren adiera ez 

badure ere, izenlaguntako erabiltzen diren -kodun gainerako ekoizpen guztiak. 
Ondoko hauek dakartzagu esandakoaren erakusgarri: 

  
(1020) Gehio ka(r)riko holokoa. (2;00;10) 
(1021) Holokoa. (2;01;08), (2;01;22), (2;05;11/2), (2;08;19),   
 (2;10;28/2) 
(1022) E(z)to holokoa. (2;02;21) 
(1023) Be(s)tea holokoa non da? (2;03;02) 
(1024) Txoko[la]te(z)koa. (2;04;27) 
(1025) XXX Jon Bekonenako holokoa do. (2;07;19) 
(1026) Holoko kotxe XXX. (2;08;19) 
(1027) (N)on du(t) bexte holokoa? (2;09;17) 
(1028) Hon[en]bestekoa. (2;10;14) 
(1029) Holoko exkallerak. (2;11;25) 
(1030) Ainhoak e[re] baro nik bexelako iola. (3;00;09) 
 
(1031) (Ai)nixe(k) ka(r)ritakoa. (2;04;27) 
(1032) Medikuk eman dit eta yasta, eran du(t) medikuk ema(n)takoa,  
  eh. (2;04;27) 

 
Emanaldi gehienetan holako ('honelako, horrelako') nolakotzailea 

agertzen da, baina bestelakorik ere aurki daiteke (1028, 1030 eta aditzei 
erantsitako -tako atzizkia: 1031-1032). 
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Galdetzaileen artean lehenbizi agertzen dena nongo galdekaria da 
(1033-1034, e.a.), baina aurrerago beste batzuk ere agertzen dira (1035, 1037-
1038). 

 
(1033) Nongoa? (2;05;11), (2;05;25), (2;07;06) 
(1034) Nongo Jon? (2;05;11) 
(1035) B(e)itu xenbeteko adadak [adarrak]. (2;08;04) 
(1036) Hau nongoa da, hemengoa? (2;10;28) 
(1037) Beitu, eh, (x)enbeteko aboa [ahoa] run, eh. (2;10;28) 
(1038) Ze(r)tako? (2;11;12/2) 

 
Noizko galdekariari erantzunez -kodun adizlagunak (1040-1042, 1044) 

eta izenlagun gisara artikuluarekin emanak (1039, 1045) aurkitu ditugu. 
Ekoizpenik harrigarriena -hain goiz, hiru urte baino lehenagotik agertzen delako 
da harrigarria-, kremaz betetako Nivea pote batez ari dela, mendeko esaldiko 
aditz perifrastikoari erantsitako bat dugu (1043). 

 
(1039) Hará atzokoa. (2;06;08) 
(1040) Kotxe ber(r)ia ekatxeko geroko hori XXX XXX. (2;08;19) 
(1041) Jaso geroko. (2;09;04) 
(1042) A(r)ratxeko. (2;10;01) 
(1043) Oian exto ereki b(eh)ar, putxura, putxura226 joten denako.  
  (2;10;28) 
(1044) Hori gero, biharko. (2;11;25) 
(1045) Berri(z) karri xo ta Koka Kola gau(r)kok eta bextea karri xo?  
  (3;00;09) 

 
Izen sintagma konplexua deitu dugun zutabearen barrenean ordena 

aldatua duten hainbat sintagma (1046-1049) eta beste izenlagunen baten 
laguntzarekin eraikitakoak (1050) sartu ditugu. 

 
(1046) Go(r)ria kolorekoa? (2;03;02) 
(1047) Holoko go(r)ria kolorekoa non do holokoa? (2;03;02) 
(1048) Jon Bekodendakoa. (2;04;14), (2;05;11), (2;07;19) 
(1049) Attu ra jababe [jarabe] hotokoa [holokoa]. (2;04;27) 
(1050) Bere itxekoa. (2;11;25) 

 
Ezegitezko hutsen artean sartu dugun arren, ez genuke agian talde 

honetan sailkatu beharko, zeren helduaren non erori ziñan? galderari horrela 
erantzuten baitio Bianditzek: 

 
(1050) E(t)xera nekayetan. (2;02;21). 

 
Helduak eskalle[ra]tan forma osoa emanez argitzen du; baina haurrak ez 

du etxeko eskaileretan esaten, etxera eskaileretan baizik. Badirudi atzizkiak 
ordezkatu egin dituela. Edo beste modu batera ere interpreta daiteke; baliteke 
etxera (nentorrela) eskaileretan (erori nintzen) edo antzeko esaldiaren zenbait 
elementuren elipsiaren ondorio izatea. Beharbada, azken interpretazio hau izan 
daiteke egiantzekoena. 

 
 
Egitezko hutsak uste baino gehiago ediren ditugu: 

                                                 
226 Putzura = errekara (ibaira) 
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(1051) Oroko [holako?], a(s)ko. (2;00;10) 
(1052) Hori bixik(l)etako. (2;02;05) 
(1053) Hola ez, holako patu, hola. (2;03;16) 
(1054) Biandi(tz) besotako holako. (2;05;11) 
(1055) Jonek holako. (2;05;11) 
(1056) Niri ma(r)gotu holoko bexelakoa, eh. (2;07;19) 
(1057) Bai biño… epullikon (e)mango rixu(t) xuri nik. (2;09;17) 
(1058) Eh, Koka Kola berria bestelako karri. (3;00;09) 

 
Lehenbiziko ekoizpena (1051), helduaren zenbat? galderaren erantzuna 

da; testuinguru horretan espero zen esaldia hola, asko erantzuna zen, eta ez -
kodun izenkirik. (1052) esaldia, berriz, balkoian dagoen bizikletari begira emana 
dago. (1053) eta (1055) adibideetan nola galderari erantzun beharko lioketen 
ekoizpenak dira, dagoen-dagoenean hobeki antzeman daiteke aipatu dugun 
lehenbiziko adibidean bigarrenean baino. 

 
Bianditzek (1054) esaldia ematen duenean, amak honela 'zuzentzen' du 

haurrak esana: Ah! Bianditz besotan hola kusteko, amatxon besotan! Amaren 
senean oinarrituz esan daiteke elkarren segidako bi egitezko huts egin dituela 
Bianditzek (cf. besotan hola > besotako holako). 

 
(1056) ekoizpena holakoa eta hau bezalakoa esaldien gurutzaketaren 

ondorio dela iduri du (edo, agian, konparaziozko esaldien eraikuntzaren arazoa 
dateke!). Beste gurutzaketa mota bat da (1057) ekoizpenean jazotzen dena, bi 
izen desberdin (bat besteagandik eratorria) nahasten baitira. 

 
Ama enkarguetatik etorri eta kapazoa lurrean utzi ondoren, Bianditz 

hurbildu eta bertan zer dagoen begiratzen duenean botatako esaldia da (1058). 
Badirudi bestelako hori bestea izenlagunarekin nahasi duela haurrak. 

 
 
10.3.3.3.- Inesiboa 
 
Egoitzen deskribaketa burutu dugunean aintzat hartu ditugun sailak 

errespetatuz, segidan azaltzen dugu saioz saio lekuzko kasu honen marka zein 
elementuk hartzen duen eta zenbat bider saio bakoitzean. Hona datuak 
koadroan emanak. 

 
 
 

 x. koadroa. Bianditz: Inesiboa 
ADINA Orotara  

Izen 
ak 

Aditziz. 
Erak. Gald. Pospos. IS 

konpl. 
Bestela-

koak 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;06;25 11 1  6 4      
1;07;08 11 1  8 2      
1;07;22 22 2  10 10     1 
1;08;05 30   14 16      
1;08;19 39   19 19 1     
1;09;04 41 4 1 16 19 1     
1;09;18 50 5, 1p 2 28 14      
1;10;01 16   9 7      
1;10;16 30 3  18 9      
1;11;00 29 3 5 14 5 2    2 
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1;11;13 28 5 2 9 8 4     
1;11;27 26 2  21 1 2    1 
2;00;10 35 8  11  2 3 1   2 
2;00;25 60 10, 2p 1 29 12 1 5    
2;01;08 17 4  9 2  2   1 
2;01;22 49 12, 1p 12 24       
2;02;05 1   1       
2;02;21 61 10, 3p  31 13 4     
2;03;02 36 6  16 10  4    
2;03;16 54 3  23 24 1 1 2   
2;04;00 48 12 2 18 8 5 3    
2;04;14 21 5 1 16       
2;04;27 28 7 1 13 4  3    
2;05;11 41 10 2 28   1    
2;05;25 44 2 3 26 12 1     
2;06;08 22 1 1 14 6 1     
2;06;22 42 7 1 27 2 2 3    
2;07;06 17 4 3 6 2 1 1    
2;07;19 21 8, 1p 1 6 4  1    
2;08;04 49 6 1 30 7 1 4    
2;08;19 16 4 1 9 1  1    
2;09;04 32 8 7 15   2    
2;09;17 69 13 1 26 21 3 5    
2;10;01 37 8, 1p 1 16 9 1 1    
2;10;14 47 5 7 24 5 1 5    
2;10;28 49 9 4 24 4 2 5 1   
2;11;12 31 11 4 8 6  2    
2;11;25 41 7 8 11 6 5 4    
3;00;09 26 8 8 4 4  1 1   
Orotara 1.291 215, 9p 80 609 275 41 57 5   
%  17,35 6,19 47,17 21,3 3,17 4,41 0,38   
  plurala          

 
 
Izenak, erakusleak eta galdetzaileak lehenbiziko grabaketatik aurrera 

agertzen dira eta saio guztietan aurki daitezkeela esan daiteke. Izenen 
pluraleko forma bat 1;09;18 adinarekin aurkitzen dugu, baina Bianditzek 
maizago ekoizten ditu 2;00;25eko saiotik aurrera. Aditzizenak 1;09;04 
adinarekin hasten dira agertzen, lehenbizi zalantza moduan, hilabete batean 
bai eta bestean ez, baina 2;04;00 adinetik aitzina grabaketa guzti-guztietan 
edirenen ditugu. Aurreneko posposizioak 1;08;19 eta 1;09;04 adinarekin 
agertzen dira, baina badirudi egonkortasun pixka batekin 1;11;00 adinetik 
aurrera aurki daitezkeela. Hala ere, posposizioen erabilera nahiko irregularra 
da, hiru urte arteko datuetan saioz saio begiratuz hainbat hutsarte aurki 
baitaitezke. Bestalde, izen sintagma konplexuak 2;00;10etik aitzina eta franko 
topa ditzakegu. 

 
Kopuru orokorrei begiratuz, esan behar da denetara joz ekoizpen ugari 

dagoela inesibo kasuan. Gehienak, ezbairik gabe, erakusleak dira, emanaldi 
guztien ia %50arekin; ondotik izenak (aditzizenak barne) heldu dira ekoizpenen, 
%23arekin; eta paretsuan, hurbil-hurbil, galdetzaileak, %21arekin. 

 
Koadroan azaldu duguna benetako adibideekin erakutsiko dugu segidan. 

Inesibo atzizkia erantsia duten izenen artean honako hauek idoro ditzakegu 
(singularrean -(e)n dute loturazko -e- bokalarekin hitz bukaeraren arabera 
(1059-1075), eta pluralean -tan (1076-1082)): 
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(1059) Xiran [sillan] ttette. (1;06;25) 
(1060) Nonen [komonen]. (1;07;22/2) 
(1061) Ipullin [ipurdin] moxoro(k) (i)pullin. (1;09;18) 
(1062) Hori lu(r)ren ibiltzeko. (1;10;16) 
(1063) Hanken (d)u(t). (1;11;13) 
(1064) Ñañan itten lu(r)ren. (2;01;22) 
(1065) Lu(r)ren ja(r)ri, Xa Xe [Juan Joxe]. (2;02;21) 
(1066) Bo(lt)san sa(r)tu. (2;03;16) 
(1067) Hola erori itte(n) naiz (i)ka(s)tolan. (2;04;00) 
(1068) Su(k)alden badu[gu] fu eta. (2;05;11) 
(1069) T(r)ipen miña itten do ta. (2;06;22) 
(1070) Tabe(r)nan, sozi[eda]den afal(d)u b(eh)ar (d)u[gu] XXX.  
  (2;07;19) 
(1071) Ni(k) patu in bar (d)ut goian. (2;08;04) 
(1072) Ni elu(r)ren za(n)patxen ai nitxan hola. (2;09;04) 
(1073) Biño, biño, putzun ebi(l)tzeko da. (2;10;28) 
(1074) Kazon (e)matten di(t) Kola Kao. (2;11;25) 
(1075) Bo(l)txan xen, eh. (3;00;09) 
 
(1076) Ex, boxotan [besotan]. (1;09;18) 
(1077) Bexotan. (2;00;25) 
(1078) Aman besotan lolo. (2;00;25) 
(1079) Amatxo(n) besotan lolo. (2;01;22) 
(1080) E(s)kaye[ra]tan. (2;02;21/3) 
(1081) Bai, iñauteritan afal(d)u b(eh)ar (d)u[gu] tabe(r)nan.   
 (2;07;19) 
(1082) Exkutan. (2;10;01) 

 
Aditzizenen artean ugarienak ari izan perifrasiaren bidez emandakoak 

dira, baina beste aditzek gobernatzen dutela ere ediren daitezke, erakusgarri 
modura denetarik kausi ditzakegu ondoko adibideetan: 

 
(1083) Nanan itten. (1;09;04) 
(1084) Hori bu(s)tit(z)en (ar)i (d)a. (1;11;00) 
(1085) P(l)i(s)ti-p(l)a(s)ta itten. (2;00;25) 
(1086) Ez, soñua jotzen ai na(iz). (2;04;00) 
(1087) Eztiki(t), nik eztiki(t) kendutxen. (2;05;11) 
(1088) Ze jazten (ar)i da? (2;06;08) 
(1089) Ñañan goxoa itten (ar)i da. (2;07;06) 
(1090) Ni(k) barakit erekitxen hau. (2;08;19) 
(1091) Atta, atta bo[ta]txen lu(r)rera ta (ibiliko gara). (2;09;17) 
(1092) Ze bo[ta]tzen ai dia? (2;10;28) 
(1093) Belaso[ro]n izandu nai(z) behia(k) (e)kusten. (2;11;12) 
(1094) Xiripul(d)ia barakit itten. (3;00;09) 

 
Inesiboan ugarien diren leku erakusleen mostra txiki bat baizik ez 

dakargu hona. Konturatu forma indartuak agudo samar erabiltzen hasten dela 
nexka hau, lehenbizikoa 1;08;05 adinarekin ematen baitu (1097), baina 
maizago, saioz saio modu sistematikoagoan, 2;02;05 adinetik aurrera aurkitzen 
dugu. 

 
(1095) Patu hor. (1;06;25) 
(1096) Hemen da kut(x)area. (1;07;22) 
(1097) Ttaka (he)me(nt)xe. (1;08;05) 
(1098) Hala pu(n)pa han. (1;10;16) 
(1099) Ho(r)txe (ar)i (d)a. (1;11;00) 
(1100) Hemen (d)a tximeleta. (2;00;25) 
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(1101) Honek e(re) pixa hemen in (d)o. (2;01;22) 
(1102) Zer (d)a hor? (2;02;05) 
(1103) Ninik hemen jan b(eh)a (ro?). (2;03;16) 
(1104) Hementxe patuko rut. (2;04;00) 
(1105) Erori in naix hemen. (2;05;25) 
(1106) Erori itten tz[a]io hemen mutu(r)rera. (2;06;08) 
(1107) (He)men du(t) ta sonb(r)eroa. (2;07;19) 
(1108) Hau hementxe t(r)atoren ondon. (2;08;04) 
(1109) Gu hemen baka(r)rikan. (2;09;04) 
(1110) Hor (d)a bizik(l)eta nerea. (2;10;14) 
(1111) Hemen k(r)oketak badia. (2;11;25) 
(1112) Hemen fa(l)ta da bat. (3;00;09) 

 
Posposizioekin eraikitako sintagma asko edo bakarrik edo 

perpausaireetan daude, baina honako berreskuratu ditugunak aditzen batekin 
perpausetan txertatuak ditugu: 

 
(1113) A(z)pin ni xa(r)tu hola a(z)pin. (1;11;00) 
(1114) Manenen [barrenen] (d)o ninia. (2;04;00) 
(1115) (Eg)uxkia, mandoa, ha(r)txa ttikia… gañen dula. (2;05;25) 
(1116) Hola exta hautxitxen hola gañen iyukita [edukita]. (2;06;22) 
(1117) Hau hemen atxen an (d)a [al (d)a]? (2;08;04) 

 
Bianditzek galdetzaileak erabiltzen dituenean ia beti galdera zuzenak 

egiteko izaten da (1118-1128, e.a.), baina zenbaitetan zehargalderetan ere 
agertzen da non galdekaria (1129, 1133, 1135):  

 
(1118) Non (d)a? (1;06;25) 
(1119) Non (d)a hemengoa? (1;07;22) 
(1120) Non (d)a, ama, papera? (1;08;19) 
(1121) Bestea non (d)a? (1;09;04) 
(1122) Non (d)a boxina, Egoi(t)z? (1;10;16) 
(1123) Amona non (d)a amona? (1;11;27) 
(1124) Non (d)a tapa? (2;00;10) 
(1125) Itxea, itxea lo la [non da]? (2;01;08) 
(1126) Xaxulak [kaxulak] non dia? (2;02;21) 
(1127) Non da be(s)te pitufoa? (2;03;16) 
(1128) Nere tapa non da ba? (2;04;00) 
(1129) Hara, hará non den ma(r)raxkik. (2;05;25) 
(1130) Non mahaian? (2;06;22) 
(1131) Non ttia ba bestek? (2;07;19) 
(1132) Non tzen hau? (2;08;04) 
(1133) Aber, beituko rut non (d)on. (2;09;17) 
(1134) Non da honena? (2;10;01) 
(1135) (Bei)tu non den. (2;11;12) 
(1136) Hau non patu? (3;00;09) 

 
Osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagmetan azkeneko elementuari 

paratzen zaio kasu atzizkia, ohi den bezala. Azpimarratzekoa da, corpus 
guztian adibide bakarra dugun arren, erakuslea determinatzaile modura 
agertzen dela 2;10;14 adinarekin (1144). 

 
(1137) Be(s)te al(d)en. (2;00;10) 
(1138) Ana(n?) bizik(l)etan. (2;01;08) 
(1139) (A)monan baratzan. (2;03;02) 
(1140) Amonan itxen jan b(eh)ar (d)ut. (2;04;00) 
(1141) Bai, miño amonan itxen da. (2;06;22) 
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(1142) Nere kotxen. (2;08;19) 
(1143) Hau sa(gar)ran ondon al (d)a? (2;09;17) 
(1144) Bai, bizik(l)eta haundi ho(r)tan. (2;10;14) 
(1145) Baso ttikin kafes(n)ea. (2;11;12) 

 
Guk Bestelakoak deitu dugun zutabean izenlagun bat (1146), hiru 

izenondo, hauetako bi 2;03;16 saioan topatuak (1147, 1149) eta zenbatzaile 
bat (1148) sartu ditugu, nahiz eta azken hau izen sintagma konplexuen 
zutabean ere egon zitekeen. 

 
(1146) Be(s)ten. (2;00;10) 
(1147) No(n) nahi xo, haundin? (2;03;16) 
(1148) Kalakola [karakola] kusi zuan ['nuen'] eun baten. (2;10;28) 
(1149) Ttiki XXX ttikin. (3;00;09) 

 
Ezegitezko hustzat jo ditugunak 1;07;22tik 2;01;08rako bitarte horretan 

egintako hutsak dira. Honatx zein diren: 
 

(1150) Ipul(d)i(n). (1;07;22) 
(1151) Putxu(n). (1;11;00) 
(1152) Boltxa(n). (1;11;00) 
(1153) P(l)axa(n) (e)uria (ar)i (d)o. (1;11;27) 
(1154) B(r)un-b(r)un(en). (2;00;25) 
(1155) (Le)saka(n). (2;00;25) 
(1156) Epulli(n) ez. (2;01;08) 

 
Nabarmentzekoak dira (1153) eta (1156) adibideak, ustezko inesiboaren 

ondotik bokalez hasten diren hitzak heldu baitira; baina batez ere (1154) 
ekoizpena da argiena, inesiboko atzizkia ez ezik loturazko -e- bokala ere falta 
zaiolako. 

 
Esan behar dugu arrunt adibide gutxi direla, eman ditugun horiezaz 

aparte, atzizkirik gabe agertzen direnak. Markarik gabe daudenak ekoizpen 
berantiarrak dira, (1157-1158) adibideetan ikus daitekeen bezala. Gainera, 
neurri batean, testuinguruak ematen dituen argitasunez aparte, jakin daiteke 
deklinatua dagoen edo absolutiboan dagoen, -a artikulua daraman edo ez 
begiratuz. 

 
(1157) Hoxka in di(t) bihatxe(n) behia(k). (2;09;17) 
(1158) Axpi(n) ttia. (2;10;01) 

 
Beste zenbait kasutan inesiboari berez dagokion -n atzizkia gauzatua ez 

izan arren, zalantza izpirik ez dago zein kasutan egon behar duen 
erabakitzerakoan, ondoko ekoizpenetan ikus daitekeen bezala: 

 
(1159) Ninia(k) kaka heme(n). (1;07;22) 
(1160) Jaso (he)me(n) jaso. (1;09;18) 
(1161) Heme(n), (he)men (d)a kamioa. (2;01;08) 
(1162) Itxea lo(n) la [non da]? (2;01;08) 

 
 
 
 10.3.3.4.- Adlatiboa (-ra) 
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Lekuzko beste kasu honen deskribaketa egitekorakoan, koadroan ahalik 
eta datu gehien sartzen ahalegindu gara, kasu atzizkiarekin batera pluralekoak 
eta bizidunak (koadroan forma markatuak) bereizten saiatu garelarik. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Adlatiboa 
ADINA Orotara  

Izen 
ak 
Aditziz. 

Leku 
erak. 

Gald. Pospos. Izord. IS 
konpl. 

Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;06;25 2 2         
1;07;08           
1;07;22 2 1  1       
1;08;05 11 11         
1;08;19          2 
1;09;04 1  1        
1;09;18 1 1        4 
1;10;01 2 2         
1;10;16 1   1       
1;11;00 6 3  3     1  
1;11;13 3 1 2        
1;11;27 2 1  1       
2;00;10 2, 1p 2, 1p         
2;00;25 3 2 1        
2;01;08 8 7 1        
2;01;22           
2;02;05           
2;02;21 7 3 1 3       
2;03;02 3 2  1       
2;03;16 8 6   1   1   
2;04;00 10 5  2  3     
2;04;14 10 2, 1b 1   6     
2;04;27 4 3, 1p         
2;05;11 4 2  2       
2;05;25 25 3, 4p  16  1 1b    
2;06;08 3 2  1       
2;06;22 9 2  6    1   
2;07;06 26 15, 4b 3  2   2  1 
2;07;19 6 4   1   1   
2;08;04 2    1   1   
2;08;19 3  1 1 1      
2;09;04 4 2 1     1   
2;09;17 15 7, 1p  3  1  2 1  
2;10;01 1   1       
2;10;14 12 4 2 3  3     
2;10;28 10 5  2 1   2   
2;11;12 12 3 1 4 1 3     
2;11;25 4 2  2       
3;00;09 1 1         
Orotara 227 111, 5b, 7p 15 52 8 17 1b 11   
%  54,18 6,6 22,9 3,52 7,48 0,44 4,84   
 p = plura          

 
 
Adlatibo atzizkia daramaten izenkiak lehenbiziko saiotik aurrera ediren 

ditzakegu. Esan daiteke izenak ia grabaketa guztietan agertzen direla, bakarren 
batean huts egiten badute ere. Pluraleko formez diren bezainbatean, 2;00;10 
saioko lehen ekoizpen goiztiarraz landara, 2;04;27tik aurrera errazago ediren 
daitezke. Izenki bizidunak adin beretsutik, 2;04;14tik, aitzina topa ditzakegu 
han-hemenka (bitxia da baina 2;07tik aurrera ez da ale bat ere idorotzen). 
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Aditzizenak 1;09;04 adinarekin agertzen hasi eta taika ekoitziak daude corpus 
guztian barrena. 

 
Erakusleak ia ia izenekin batera agertzen dira (lehenbizikoa 1;07;22an 

emana), baina ekoizpen goiztiar honen ondotik 1;10;16an azaltzen dira berriro, 
eta hiru saiotan eman ondoren hiru hilabeteko isilunea suertatzen da, atzera 
2;02;21 adinarekin berragertzeko. Hemendik aurrera saio gehienetan ediren 
daitezkeela esan dezakegu. 

 
Posposizioak 2;04 adinera arte ez ditugu topatzen, eta hemendik aurrera 

tarteka baizik ez. Galdetzaileei gagozkielarik, lehenbiziko 2;03;16ko agerpen 
goiztiarra baztertuz, 2;07tik aitzina nahiko era sistematikoan aurki daitezke 
grabaketa guztietan. 

 
Kopuru orokorrei so eginez, ekoizpen guztien erdiak baino gehiago 

izenak dira, eta aditzizenekin bateratuz denen %60ra iristen dira. Ondotik, 
diferentzia frankorekin, erakusleak kausitzen ditugu %23ko portzentaiarekin. 
Eta gutxiago dira posposizioei (%7,5) eta galdetzaileei (%3,5) erantsitako 
adlatiboak. 

 
Mota bateko eta besteko izenen artean, inolako zalantzarik gabe, 

arruntak dira ugarienak (1163-1179), baina bereziak ere aurki daitezke (1180-
1183). 

 
(1163) Baxurera. (1;06;25) 
(1164) Bota rarera [lurrera]. (1;07;22) 
(1165) Bota baxurera papera. (1;08;05) 
(1166) A(i)ba, baxurera bo-…(-ta). (1;09;18) 
(1167) Bota kakaxura227. (1;10;01) 
(1168) P(l)axara joteko XXX hori. (1;11;00) 
(1169) Komonera. (2;00;25/2) 
(1170) Ika(s)tolara. (2;01;08) 
(1171) Paretera bota. (2;02;21) 
(1172) Elizara jon (d)a ama. (2;03;16) 
(1173) Gotti ta betti (i)bi(li) b(eh)ar (d)u(t) ninia. (2;04;00) 
(1174) Siyoiera [silloiera] to(r)ri siyoiera. (2;05;25) 
(1175) Ni(k) dantxara jon b(eh)ar (d)ut, eh. (2;06;08) 
(1176) Ta gero iñauterira jongo naix afalduta. (2;07;19) 
(1177) Oain (i)txera ayetu [alle[ga]tu] da. (2;09;04) 
(1178) Exkapatu xen putxura. (2;10;28) 
(1179) Beti(k) gotti ate[ra]txen dia. (2;11;12) 
 
(1180) He(r)nanira. (2;00;10), (2;01;08) 
(1181) Mae-riketara [Ame-riketara]. (2;07;19) 
(1182) Amerikara… amona jon da (E)uxabi. (2;07;19) 

 
Lehenbiziko izen bereziaren agerpenarekin eta datarekin batera (1180), 

beste bi ekoizpen dakartzagu leku izen beraren singularreko eta pluraleko 
aldaerak agertzen baitzaizkigu saio berean (1181-1182), baina ez haurrak 
nahasten dituelako, helduen artean ere bitasun hori suertatzen delako baizik. 
Pluraleko izenen artean hauek aukeratu ditugu erakusgarri modura: 
                                                 
227 Kakaxura forma hau zakarr(ontzi) eta (ba)sura bi hitzen gurutzaketa bat dela 
ematen du. 
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(1183) Ga(l)tzatara. (2;00;10) 
(1184) Ni opo(r)rotara joteko ta xu re bai. (2;04;27) 
(1185) To(r)ri nerekin besotara. (2;05;25/4) 
(1186) Hara ze in duan ga(l)tzatara gaur hemen. (2;09;17) 

 
Corpus guztian barrena tantaka isuriak diren aditzizenen artean segidako 

hauek aukeratu ditugu hona ekartzeko: 
 

(1187) Amona tátera [ekartzera] hau. (1;09;04) 
(1188) Miña ha(r)t(z)era. (1;11;13/2) 
(1189) Ñañan ittera. (2;00;25) 
(1190) Ma(r)ra(z)kik ittera. (2;01;08) 
(1191) To(r)tiya jatera. (2;02;21) 
(1192) Lorek itxera eta amonanga-emamattera [eramattera].   
  (2;04;14) 
(1193) Ama, se[g]i enka(r)gu(k) ittera. (2;07;06) 
(1194) Goxen a(r)ropa(k) jaxtera eta. (2;08;19) 
(1195) Lanak ittera. (2;09;04) 
(1196) Unai ta itxera jon dia, eh, lolo ittera, afal(d)uta lolo ittera.  
  (2;10;14) 
(1197) Ni ura eratera noa. (2;11;12) 

 
Izenen ondotik, maiztasunari begiratuz, leku erakusleak ditugu adlatibo 

atzizkiarekin gehien aurkitzen ditugun elementuak, ekoizpen guztien 
%23arekin. Hona ale batzuk: 

 
(1198) Hála [hara] bota. (1;07;22) 
(1199) Xuk ho(r)rera, hau, hau. (1;10;16) 
(1200) Hara. (1;11;00/3), (1;11;27) 
(1201) Honera bota b(eh)ar (d)u(t?), hála. (2;02;21) 
(1202) Gero ka(r)riko ru(t?) txaboia honera. (2;03;02) 
(1203) Euria a[r]i ro ta gero, honera botako ru[gu], bale? (2;04;00) 
(1204) Ho(r)rara jon. (2;05;11) 
(1205) Honera erori da. (2;06;08) 
(1206) Hor(r)era oain. (2;08;19) 
(1207) Hara jon ba. (2;09;17) 
(1208) Baka(r)rikan i[g]oko dia honera. (2;10;14) 
(1209) Nahi ru(t) ho(r)rera jon bizik(l)etakin. (2;11;12) 

 
Adlatiboaren markarekin aurki ditzakegun beste elementuak 

galdetzaileak (gehienetan galdera zuzenak egiteko (1210-1213), baina ez beti 
(1214)), eta posposizioak (1215-1218) dira. 

 
(1210) Nora jon da? (2;03;16) 
(1211) Nora jon da amona Euxabi? (2;07;19) 
(1212) Nora jon da best(e) (gal)tze(r)dia? (2;08;04) 
(1213) Nora jon da? (2;10;28) 
(1214) B(e)itu, nik airen nora. (2;11;12) 
 
(1215) Ba(r)renera (e)rama(n) b(eh)ar (d)u(t) ninia. (2;04;00) 
(1216) Atxo hola in ni-nik eta erori ba(r)renera. (2;05;25) 
(1217) Ta a(r)re-a(r)re iot(z)en da gañera. (2;10;14) 
(1218) Axpira bota ro. (2;11;12) 

 
Izen sintagma konplexuen artean izenlagunen batekin ageri diren 

adlatibo formak sartu ditugu. Bianditzek eman dituen ekoizpenak ikusi ondoren, 
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badirudi horrelako sintagma motak posposizioekin errazago aurkitzen direla 
izenekin baino (ardatz elementu gisara etxe izen bakarra dago (1219-1220, 
1224), eta posposizioak bat baino gehiago ikus daitezke (1221-1223)). Osagai 
bat baino gehiagoz eratutako sintagmak, 2;03;16 adineko ekoizpen goiztiarra 
alde batera utziz (1219), 2;06;22 grabaketatik aitzina era sistematikoagoan 
ediren daitezke saioz saio (1220-1224). 

 
(1219) Ainize to(r)ri la (da) amonan itxera. (2;03;16) 
(1220) Xu (2) hara, amonan itxera. (2;06;22) 
(1221) Txurin gañera nik. (2;07;06) 
(1222) Ni mahaian gañera io naiz. (2;08;04) 
(1223) Zene(k) bota ro nere azpira? (2;09;17) 
(1224) J(u)anan itxera. (2;10;28/2) 

 
Kasu marka izen bizidunei erantsia ondoko sei ekoizpen hauetan aurkitu 

dugu: 
 

(1225) Lorek itxera eta amonanga-…emamattera [eramattera]…  
  (2;04;14) 
(1226) Ta otsoa to(r)ri xen nerengana XXX. (2;05;25) 
(1227) Izeba Ritangana, osaba Kuanitongana, osaba Yanengana, ta 
   gehio zein? (2;07;06) 
(1228) Maikor ta Arantxangana. (2;07;06) 

 
(1225) adibidean haurrak ematen duen adlatibodun ekoizpena txoil 

bukatua ez badago ere, ontzat hartu dugu, bizidunekin erabiltzen den atzizki 
zatirik gehiena identifikagarria delako. 

 
Ezegitezko hutsik gehienak 1;08 eta 1;09 adina arte gertatzen dira (1229-

1230), baina gramatikalizazioaren bigarren aroa pasatua dagoela atzeman 
dugun huts bakarra 2;07 adinarekin dakusagu (1231). Izan ere, izenen 
enumerazioaren ondoren galdetzailea kasu berean agertzea espero genuen, 
baina absolutiboan dago.  

 
(1229) Baxura bota? (1;08;19/2) 
(1230) Ika(s)tola. (1;09;18/2) 
(1231) Izeba Ritangana, osaba Kuanitongana, osaba Yanengana, ta  
  gehio zein? (2;07;06) 

 
Egitezko hutsen artean ondoko bi hauek kausitu ditugu: 
 

(1232) Paxalala [plazarara]. (1;11;00) 
(1233) Goiara botako ru(t?) baloia ni(k), XXX. (2;09;17)  

 
Egia esan, (1233) adibidea ezin dugu hizkuntzaren ikaskuntzaren 

bigarren aroko egitezko huts arruntzat hartu, adlatiboaren araua berez ez 
dagokion hitzera gainorokortzearen ondorioz sortutakotzat baizik. 2;09 arte 
nexka honek hamar bider erabili du saio desberdinetan zehar goi izenaren 
adlatiboko goiti aldaera hutsik egin gabe (eta beste seitan erabiliko du zuzen 
ondorengo saioetan ere), baina oraingoan -ra adlatiboko atzizkia erantsi dio 
izen arrunt bat bailitz bezala, hortaka gainorokortze huts bat eginez. 

 
Koadrotik at gelditu diren hutsen artean beste bi hauek daudeke: 
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(1234) E(t)xera nekayetan. (2;02;21) 
(1235) Eztela jon ten (joten?) base(r)rin. (2;11;12) 

 
(1234) ekoizpena dela eta, lehenago mintzatu gara adibide honetaz (cf. 

1050). Hona ekarri dugun bigarrena (1235), ez da oso gardena, baina 
transkripzioan zalantzan dagoena zuzentako hartzen bada, badirudi ondotik 
heldu den izenak adlatiboan egon behar lukeela, eta ez inesiboan. 

 
 
10.3.3.5.- Hurbiltze adlatiboa 
 
Hizkera honetan hurbiltze adlatiboaren atzizkia hartzen duten elementu 

bakarrak leku erakusleak dira. Haur honek behin ematen du honelako erakusle 
bat -xe indartzailearekin eta -ago graduatzailearekin batera (cf. auntxixio < 
(h)a(r)untzaxe(ag)o). 

 
(1236) Hauntxixio. (2;05;25) 

 
 
10.3.3.6.- Muga adlatiboa (-ño) 
 
Muga adlatiboko atzizkia erakusten duten lekuko guztiak atzenaldiko 

grabaketa batean bildutakoak dira. Saio honetan lau bider agertzen da 
paretaraino izena, bederatzi aldiz noraino galdetzailea, bitan haraño leku 
erakuslea, eta behin atzeraino posposizioa. Hortaz, kategoria gehienak 
erabiltzen ditu deklinabide kasu honekin, adibideotan ikus daitekeen bezala: 

 
(1237) Pareteño bota rut. (2;11;12) 
(1238) Atzeño. (2;11;12) 
(1239) Hemen ja(r)ri bo[ta]tzeko nik ha[ra]ño, ho(r)rera   
  hemendikan. (2;11;12) 
(1240) B(e)itu ni(k) no[ra]ño bo[ta]txen duan. (2;11;12) 

 
 
 
 10.3.3.7.- Ablatiboa 
 
Lekuzko kasu hau dela eta, orain arte egin dugun bezala, zein kategoria 

motari eta saio bakoitzean zenbat aldiz agertzen den ematen dugu aditzera 
ondoko koadroan. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Ablatiboa 
ADINA Orotara Izen Izondo. Leku 

 Erak. 
Gald. Egit. 

huts. 
Ezegit. 
huts. 

1;06;25        
1;07;08        
1;07;22        
1;08;05        
1;08;19        
1;09;04        
1;09;18 4   4    
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1;10;01        
1;10;16 1   1    
1;11;00        
1;11;13 2 2      
1;11;27        
2;00;10 2 1  1    
2;00;25 1   1    
2;01;08 1 1      
2;01;22 1   1    
2;02;05 1    1   
2;02;21        
2;03;02        
2;03;16        
2;04;00 1   1    
2;04;14        
2;04;27 1   1    
2;05;11        
2;05;25 2 2      
2;06;08 1   1    
2;06;22 4 4      
2;07;06 5   5    
2;07;19        
2;08;04        
2;08;19 4    4   
2;09;04 1   1    
2;09;17 2 1   1   
2;10;01 1 1      
2;10;14 4 1  1 2   
2;10;28 3 3      
2;11;12 5 1  4    
2;11;25 1  1     
3;00;09 1    1   
Orotara 49 17 1 22 9   
%  34,69 2,04 44,89 18,36   

 
 
Erakusleak dira leku atzizki hau hartzen duten lehenbiziko elementuak 

1;08;19 adinarekin, eta esan daiteke adin horretatik aurrera modu emankorrean 
agertzen dela hiru urte arte, nahiz eta saio askotan modu tartekatuan agertzen 
ez diren. Izenak 1;11;13 adinarekin topatzen ditugu, baina corpuseko saio 
guztiei begiratuz bi isilgune handi gertatzen direla esan behar dugu: 2;01;08tik 
2;05;25era arte, eta 2;06;22tik 2;09;17ra arte. Galdetzaileei gatxezkielarik, 
2;02;05 grabaketako ekoizpen goiztiarra alde batera utziz, 2;08;19tik aitzina 
agertzen dira modu sistematiko samarrean. 

 
Denboraren hariari jarraikiz erakusleak dira lehenbizienak agertzen, eta 

kopuru orokorrei so eginez ekoizten diren ugarienak era bai (%42rekin). Baina 
izenak ere izenordainen paretsura iristen dira ekoizpenen ia %37rekin. 
Portzentualki nahiko jaisten da galdetzaileetara igarotzen garenean, hauek 
%17ra iristen baitira. 

 
Haurrak eman dituenetatik izenetan honelakoak ditugu: 
 

(1241) Ninia xorotikan [xulotikan] jona hemen. (1;11;13) 
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(1242) Kokakik [koskatik]. (2;00;10) 
(1243) Bixik(l)etati(k) erori. (2;01;08) 
(1244) Atxo hola in ni-nik eta erori xuloti(k) betti. (2;05;25) 
(1245) Eroriko da goiatikan. (2;06;22) 
(1246) Ha(r)tuko ttut sillati(k) XXX. (2;09;17) 
(1247) Hau a-a-a-amona(k) ka(r)ri tto sukal(d)etikan. (2;10;01) 
(1248) Oyo(k) [ollok] patxen do batxutan epu(r)yitikan in ta   
 a(r)rautxa amonari. (2;10;28) 
(1249) Mahaiatik ezta eroi(t)zen. (2;10;28) 
(1250) Beheti(k) gotti ate[ra]txen dia. (2;11;12) 

 
 
Ohartu, atzizkia identifikatzeko beharrezkoa ez den arren, ablatibo 

atzizkiaren amaierako -k kontsonantea ez dela beti ongi gauzatua agertzen 
(1243-1244, 1250). Bestalde, arrunt interesgarriak dira (1245) eta (1249) 
adibideak, itxuraz antzekotasun handia badute ere (diptongoz amaitzen dira, 
eta izenaren eta atzizkiaren tartean -a- bokala dute tartekatua), erabilera 
desberdina baitute. 

 
Azaldu dugun (1249) adibidean mahai izenaren ondotik agertzen den -a- 

hotsa loturazko bokala izan daiteke. Oro har, diptongoz amaitzen diren izenek 
atzizkiren bat eransterakoan -e- loturazko bokala har dezakete: Ibai(e)kin, 
balkoi(e)ra,… Baina zenbaitetan -a- hotsa izan daiteke kontsonanteen arteko 
lotura hori egiten duen bokala (cf. mugagabean: ze tontorratan, e.a.); eta mahai 
hitz zehatz honetan horixe gertatzen da, hots, helduen ereduan ma(ha)iatik 
nahiz ma(ha)itik (loturazko -a- bokalarekin nahiz gabe) aldaerak aurki 
daitezkeela. Halarik ere, helduen hizkeran ez da inoiz aurkitzen *goiatik 
moduko aldaerarik, beti goitik esaten delako, loturazko bokalik gabe. Beraz, 
(1245) adibidean agertzen den goiatikan ez da helduen ereduaren arabera 
emantakoa, haurrak birsortutako forma berria baizen. Ezbairik gabe egitezko 
huts bat izanen litzateke, ez deklinabide atzizkiaren erabilera okerrarengatik, 
hondarki guztiaren erabilera ez zuzenagatik baizik, ez bailuke gure ustez 
artikulua den -a- horrek azaldu beharrik. 

 
Atzizkia itsatsia duten leku erakusleen artean ondoko hauek ediren 

daitezke Bianditzek emantakoen artean: 
 

(1251) Ho(r)ttika(n) kin(d)u ha(n)ka. (1;09;18) 
(1252) Hemendik ha(r)tu, Egoitz, (B)ia(nd)itze(ri?). (1;10;16) 
(1253) Pu(n)pa (he)men(d)ik, XXX. (2;00;10) 
(1254) Han(d)ik ha(r)tu ru(t?). (2;01;22) 
(1255) Ta (he)men(d)ik beira. (2;04;27) 
(1256) Oan hemendikan kusten. (2;06;08) 
(1257) Fuera ho(r)tikan nenak [denak]. (2;07;06) 
(1258) Kendu ho(r)tikan. (2;09;04) 
(1259) Hola hemendik ha(r)tu. (2;10;14) 
(1260) Hemendikan ho[be]kio kusten da bizik(l)e-…(-ta).   
  (2;11;12) 

 
Corpusean kausi daitezkeen galdetzaile gehienxkoenak plazaratu nahi 

ditugu (1261-1266), bai eta ablatibo atzizkiarekin eta perpausairean dagoen 
izenondo bakarra ere (1267). 

 
(1261) Non(d)i(k) (e)ka(r)tzen (d)a? (2;02;05) 
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(1262) Nondikan? (2;08;19/2), (2;09;17), (2;10;14) 
(1263) Ta ni(k) nondikan pasatu b(eh)ar (d)u(t)? (2;08;19) 
(1264) Nondikan eroxi diso (sic) amak? (2;08;19) 
(1265) Nondik ereki…? (2;10;14) 
(1266) Nondikan ha(r)tu xo? (3;00;09) 
 
(1267) Ez, haunditik. (2;11;25) 

 
Koadroan ikus daitekeen bezala (ez)egitezko hutsik ez dago, baina 

amaieran gelditzen diren kontsonanteen erlaxazioa (haurraren hizketan 
erlaxazio hau ezabaketaraino iristen da) ikusteko adibide bat edo beste ekarri 
nahi ditugu: 

 
(1268) Ho(r)ti(k) ken(d)u, ho(r)tikan, eh. (1;09;18) 
(1269) Non(d)i(k) (e)ka(r)tzen (d)a? (2;02;05) 
(1270) A(t)xo xuloti(k) betti hor, eh, komonera erori. (2;05;25) 
(1271) Ha(r)tuko ttut sillati(k) XXX. (2;09;17) 
(1272) Be(he)ti(k) gotti ate[ra]txen dia. (2;11;12) 

 
Nolabaiteko hutsa izan daitekeena ondoko ekoizpen hau dugu: 
 

(1273) … ta gero… betti gotti ate[ra]tzen dia ta. (2;11;12) 
 
Adibide honetan azpimarratutako hitzean ablatiboko forma eta 

adlatibokoa nahasi ditu Bianditzek; esaldi honen pare-parekoa den forma 
zuzena saio berean agertzen den (1272) adibidea da. 

 
 
 10.3.3.8.- Soziatiboa (-kin) 
 
Bianditzen corpusean ediren ditugun soziatibo forma guztiak saioz saio 

eta kategoria desberdinen arabera sailkatuta aurkezten ditugu ondoko 
koadroan. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Soziatiboa 
ADINA Orotara 

 
Izen Izord. Izondo. Erak. Zenbatz. Gald. IS 

konpl. 
Egit. 
huts. 

Ezegit. 
huts. 

1;06;25           
1;07;08           
1;07;22           
1;08;05           
1;08;19           
1;09;04           
1;09;18           
1;10;01 1 1         
1;10;16           
1;11;00           
1;11;13 1 1         
1;11;27           
2;00;10 3 3         
2;00;25 1 1         
2;01;08 2 1   1      
2;01;22 9 5 1 1 2      
2;02;05           
2;02;21 4 2 2        
2;03;02 7 6 1        
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2;03;16 1 1         
2;04;00 7 2 1  3  1    
2;04;14 2   1 1      
2;04;27 10 10         
2;05;11 8 6   1  1    
2;05;25 7 2 2  3      
2;06;08 1 1         
2;06;22 4 2  1    1   
2;07;06 2 2         
2;07;19 6 6         
2;08;04 3 3         
2;08;19 4   1 3      
2;09;04 6 4   1 1     
2;09;17 10 5 1  2   2   
2;10;01           
2;10;14 11 4 1    2 4   
2;10;28 12 9   2   1   
2;11;12 15 2 6 5 2      
2;11;25 15 10   2  2 1   
3;00;09           
Orotara 152 89 15 9 23 1 6 9   
%  58,55 9,86 5,92 15,13 0,65 3,94 5,92   

 
 
Atzizkidun lehenbiziko forma isolatua 1;10;01 adinarekin aurkitzen dugu, 

baina badirudi 2;00;10etik aurrera (tartean beste ekoizpen bat agertzen zaigun 
arren) ibiltzen duela gehiagotan eta maizago. Erakusleak eta izenordainak 
paretsuan emanak ikusten ditugu 2;01 adinarekin, bai eta lehenbiziko 
izenondoa ere. Esan daiteke adin honetatik aurrera bai batzuk eta bai besteak 
corpus guztian zehar ediren daitezkeela baina hutsarte uneak (batzuetan 
handiak) dituztela. Lehenbiziko galdetzailea 2;04;00 saioan heldu zaigu, eta 
2;05 adinean beste bat topatzen badugu ere, 2;10 arte ez dira berragertzen. 
Beranduenik azaltzen direnak izen sintagma konplexuak dira; lehenbiziko 
2;06;22ko emanaldi 'goiztiarra' albo batera utziz, 2;09;17tik aitzina kausitzen 
ditugu maizago saio desberdinetan zehar.  

 
Orain arte azaldu ditugun kasu gehienetan gertatzen den antzetsura, 

izenak dira aldi gehienetan agertzen direnak agerraldi guztien ia %60arekin; 
ondotik -diferentzia nabarmenarekin- erakusleak heldu dira %15 kopuruarekin; 
eta segidan, hurbildik jarraitzen diotelarik, izenordainak %10arekin. Hona 
hemen adibideak: 

 
(1274) Ipuñakin. (1;10;01) 
(1275) To(r)ri a(i)t(z)u(r)rakin. (1;11;13) 
(1276) A(r)ropakin. (2;00;10) 
(1277) Ha(n)kakir (sic) ha(r)tu. (2;01;08) 
(1278) Nik attakin p(l)i(s)ti-p(l)a(s)ta. (2;02;21) 
(1279) Patata erosten (d)a dirukin, eh. (2;03;02) 
(1280) Attakin gel(d)itzen da. (2;04;00/2) 
(1281) Xu kotxekin ebilli. (2;05;11) 
(1282) Puntakin. (2;06;22) 
(1283) Gi(l)txakin ereki b(eh)ar (d)ut hau. (2;07;19) 
(1284) (E)skolan p(l)axttilinakin ebi(l)ttuk228. (2;08;04) 
(1285) Jan du(t) a(r)rautxa azalakin. (2;09;17) 

                                                 
228 Ebilttuk = ibilttuk (ibilliak) 
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(1286) Bai, gaxolakin [guasolakin]229 kanpora. (2;10;28) 
(1287) Nahi ru(t) ho(r)rera jon bizik(l)etakin. (2;11;12) 
 
(1288) A(i)tatxokin jon b(eh)ar (d)ut. (2;07;19) 
(1289) Ama, ñiñikin ebili b(eh)ar (d)ut. (2;07;19) 
(1290) Orentxerokin dantxan, ninik. (2;09;04) 
 
(1291) Ekaitzekin. (2;00;10), (2;01;08) 
(1292) Kasa(l)toka230 (i)bi(l)ttu naiz Ibaikin. (2;03;02) 
(1293) Piñakin eta J(u)a(n) Joxekin. (2;04;27) 
(1294) Ko(l)txonetan Naiarakin, ko(l)txonetan ebi(l)txen naix.   
 (2;05;11) 
(1295) I(n)marekin ta Belenekin. (2;07;19) 

 
Ohartarazi nahi dugu azkeneko (1295) adibide honetan ikastolaren 

eragina ikus daitekeela, bokalez amaitzen den Inma izenari helduen hizkeran 
agertzen ez den -re- tartekatzen dionean. 

 
Singularra eta plurala morfologikoki ez dira bereizten, baina 

testuinguruagatik suposa dezakegu ondoko ekoizpen hauek pluraltzat har 
daitezkeela: 

 
(1296) Miña ha(r)tuko ru(t/gu?) gauxakin. (2;03;02) 
(1297) Guraizekin hola. (2;09;17) 
(1298) Guraixekin in du(t) nik. (2;09;17) 
(1299) A(r)ratoiakin dantzi [jantzi]. (2;10;28) 
(1300) Bextek exto a(r)ratoiakin, eh. (2;10;28) 
(1301) Biño a(r)ratoiakin e[re] battut. (2;10;28) 
(1302) Moztu in ba(r) du(t) hau gureizekin baka(r)rikan.   
  (2;11;12) 
(1303) Eh, ma(r)gokin, paperakin ta. (2;11;25) 

 
Gainerako kasuetan pluraleko formak zein adinekin agertzen diren 

behatuz, esan daiteke 2;03;02ko lekukotasuna, (1296) alegia, agian goiz 
samarrekoa izan daitekeela pluraltzat hartzeko, baina gainontzeko guztiak 
nahiko berandukoak dira, 2;09;17tik aitzinekoak baitira. (1299-1301) 
ekoizpenak direla eta, argitasun pixka bat ematearren, diogun Bianditz zapatak 
egoten diren armairu bat ireki eta dituen zapatilak erakusten ari dela; batzuek 
kanpoko aldetik arratoiak dituzte margotuak, eta beste batzuek, aldiz -zuriak 
direnak-, ez dute marrazkirik. Zapatila horiezaz ari dela emanak daude hiru 
ekoizpen horiek. Ohartu, dena den, (1300) ekoizpena arraro samarra dela, eta 
arratoiakin izena soziatibo atzizkiarekin badago ere, egitura horretan partitibo 
atzizkia zuzenago legokeela; edo agian, esan daiteke besteak ez dira 
arratoiekin eta besteak ez du arratoirik esaldien artean gertatutako 
gurutzaketaren bat ere izan daitekeela. 

 
Izenen ondotik ugarien diren elementuak erakusleak ditugu, eta hona 

hauen mostratxo bat: 
 

(1304) Honekin punpa in-XXX. (2;01;08) 
(1305) Bazkari (sic) in b(eh)ar (d)ut honekin. (2;04;00) 

                                                 
229 Guasolakin edo guardasolakin. 
230 Kasa(l)toka haurrak asmatzen duen hitza da saltoka esateko. 
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(1306) Ho(r)rekin, itxalita ho(r)rekin. (2;05;25) 
(1307) Ibi(li) b(eh)ar (d)u(t) nik honekin. (2;08;19) 
(1308) Gero ho(r)rekin ebili…. (2;09;17) 
(1309) Hau miña ha(r)txen dut honekin. (2;10;28) 
(1310) Honekin ma(r)gotu b(eh)ar (d)ut. (2;11;25) 

 
Atzizkia daramaten gainerako kategorien artean izenondoak (1311-

1313), izenordainak (1314-1320), corpusean dagoen zenbatzaile bakarra 
(1321) eta galdetzaile desberdinak (1322-1325) ediren ditzakegu. 

 
(1311) Hola uke(r)rakin. (2;01;22) 
(1312) Haundikin. (2;08;19) 
(1313) Be(l)tzakin ma(r)gotu b(eh)ar (d)ut hau. (2;11;12) 
 
(1314) Ttaka nereki(n). (2;01;22) 
(1315) Nerenki (sic), Xa [Juan] (Jo)xeki(n) ni. (2;03;02) 
(1316) Nerekin haxe(r)tu xen. (2;04;00) 
(1317) To(r)ri nerekin besotara. (2;05;25/2) 
(1318) Nerekin. (2;09;17) 
(1319) Nerekin, XX-kin. (2;10;14) 
(1320) Xurekin haxe(r)re n[ag]o ni. (2;11;12) 
 
(1321) Denakin ezin du(t) ta. (2;09;04) 
 
(1322) Xenekin haxe(r)tu zen? (2;04;00) 
(1323) Ze(r)kin? (2;05;11), (2;11;25) 
(1324) Zeñeki(n) banene [barrenen]? (2;10;14/2) 
(1325) Zeñekin?  (2;11;25) 

 
Osagai bat baino gehiagoz eratutako sintagmez den bezainbatean, esan 

daiteke 2;06 adinarekin hasten direla (1326), baina 2;09tik aitzina (1327-1332) 
ugariago agertzen direla. 

 
(1326) Ho(r)txe mantal polittakin. (2;06;22) 
(1327) Begik itxikin ku(r)ri-ku(r)ri. (2;09;17) 
(1328) Gure makiyakin. (2;09;17) 
(1329) Ur(d)ai mag(r)akin jan b(eh)ar (d)u(t) k(r)oketa.   
 (2;10;14) 
(1330) Hola esku biekin lotu b(eh)ar (d)a. (2;10;14) 
(1331) Bai, ho(r)rekin k(r)emakin. (2;10;28) 
(1332) Eh, guraixekin gero, eh, nere guraixekin. (2;11;25) 

 
Ekoizpenik bitxienak, zenbatzailea lekuz aldatua dagoen (1330) 

adibideaz landara, birritan aipatu dugun (1327) begik itxikin sintagma eta (1331) 
adibidean agertzen zaigun izen sintagma banandua ditugu. Lehenengo 
adibidean ardatz elementuak artikulua eta pluralgilea dituela ematea ez da 
Bianditzek egin duen hutsa, helduen ereduari jarraikiz egindakoa baizik. Eta 
banandutako sintagma dela eta, diogun jatorrizko [krema horrekin] sintagmatik 
ardatz elementua kanpora ateratzerakoan sintagma guztiak duen hondarkia 
garraiatzen duela berarekin batera, nora mugitzen baita ere: [ø horrekin] 
kremakin231. 

 

                                                 
231 Zuzenago izanen litzateke, behar bada, era honetara irudikatzea: [[krema hori] + -ekin] > 
[[ø hori]+ -ekin] [kremarekin]. 
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Deklinabide kasu honekin (ez)egitezko hutsik ez dugu ediren, baina orain 
arte egin dugun moduan, bukaerako kontsonantea entzuten ez den lekukoren 
bat edo beste ekarri nahi dugu hona. Horrela frogatu nahi dugu inesiboan edo 
jabego genitiboan edo ergatiboan gertatzen diren ustezko zenbait ezegitezko 
huts ez direla agian atzizkiaren araua erabiltzen ez jakitearen ondorioz 
sortutakoak, hizki bakarreko hotsak hitz mugan egotearen (eta honek berekin 
dakarren ahultasun fonetikoaren) ondorioz sortutakoak baizik (1333-1338). 

 
(1333) Zapataki(n) kikiña(zikiña). (2;00;10) 
(1334) Pu(n)pa hola itte(n) ra attaki(n). (2;01;22) 
(1335) Ttaka nereki(n). (2;01;22) 
(1336) (Ho)neki(n) pu(n)pa. (2;01;22/2) 
(1337) Attaki(n). (2;03;16) 
(1338) Nerenki (sic), Xa [Juan] (Jo)xeki(n) ni. (2;03;02) 

 
Arreta azken adibide honetan paratu nahi dugu, ezen badirudi -kin 

atzizkiaren metatesi bat gertatu dela. Edo, agian, pentsa liteke nerengana232 
bezalako formetan agertzen den neren- erroaren gainean eraikia dagoela, 
haurrak eman nahi zuen forma osoa nerenki(n) zatekeelarik. 

 
 
 10.3.3.9.- Destinatiboa (-tzat/-tzako) 
 
Kasu honetan -tzat eta -tzako atzizkiak ibiltzen direla kontuan izanik, 

Bianditzek erabilitako destinatibodun izenkiak ondoko koadroan azaltzen 
ditugu. 

 
 

 x. koadroa. Bianditz: Destinatiboa 
ADINA Orotara Izen Izord. IS 

konpl. 
Egit. 

hutsak 
Ezegit. 
hutsak 

1;06;25       
1;07;08       
1;07;22       
1;08;05      1 
1;08;19       
1;09;04       
1;09;18       
1;10;01 1 1     
1;10;16       
1;11;00 3 3     
1;11;13       
1;11;27       
2;00;10 2 1 1    
2;00;25 3 3     
2;01;08       
2;01;22       
2;02;05       
2;02;21       
2;03;02 1  1    
2;03;16 1 1     
2;04;00       
2;04;14       
2;04;27 3 1 2    
2;05;11       
                                                 
232 Ikus (1226) adibidea. 
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2;05;25       
2;06;08 3 1 2    
2;06;22 2  2    
2;07;06       
2;07;19       
2;08;04       
2;08;19       
2;09;04       
2;09;17       
2;10;01 6 1 5    
2;10;14 1 1     
2;10;28 3  1 2   
2;11;12 1  1    
2;11;25 14 10 4    
3;00;09       
Orotara 44 23 19 2   
%  52,27 43,18 4,54   

 
 
Izenak eta izenordainak besterik ez dugu ediren miatutako corpusean; 

lehenbiziko izena 1;10;01 adinarekin agertzen da, eta lehenbiziko izenordaina 
2;00;10ekin. Bi kategoriak modu ez finkoan agertzen dira 2;10 arte, esan nahi 
baita zenbait saiotan bat edo bi ekoizpen agertzen direla eta beste zenbaitetan, 
berriz, ez. Badirudi era sistematikoan 2;10etik aitzina aurki daitezkeela 
grabaketaz grabaketa. 

 
Osotara 44 izenki daude destinatibo atzizkiarekin, eta esan daiteke 

erdiak izenak direla eta beste erdiak izenordainak. 
 
Izenen artean, koadroan mota desberdinetan ez baditugu sailkatu ere, 

bereziak dira gehienetan azaltzen zaizkigunak (1339-1344), baina arruntak 
(1345-1347) eta haur hizkerako bakarren bat ere (1348) bada. 

 
(1339) (B)ian(d)itzako. (1;10;01) 
(1340) Ez, Xole(n)t(z)ako e(z)ta uia [ogia]. (1;11;00) 
(1341) Egoitze(n)tzat. (2;00;10) 
(1342) Hau Orentzerontzako. (2;06;08) 
(1343) Bextea Unaintxako ta bextea neretxako. (2;10;01) 
(1344) Unaientzako, Olaiantzako, BIan-…, eh, Bianditzentzako  
  haundia ta… zuretzako hau. (2;11;25) 
 
(1345) Pa(n)piñant(z)at ez. (2;04;27) 
(1346) Amantzako. (2;10;14) 
(1347) Ta xerantxako, Unaientxako re bai. (2;11;25) 
 
(1348) Ninintzako ez. (2;03;16) 

 
Bianditzek ematen dituen izenordain asko eta asko edo bakarrik (1349) 

edo perpausaireetan (1350-1353) txertatuak daude, arrunt gutxi dira perpaus 
adizdunetan ekoitzitakoak (1354). 

 
(1349) Neretzako. (2;00;10) 
(1350) Xuretxa(t) bestea. (2;03;02) 
(1351) Xuretxako diru guxik. (2;04;27) 
(1352) Xuretxako hemen da, bi. (2;06;22) 
(1353) Nere(t)zako opari bat. (2;10;01) 
(1354) Nik eztu(t) ingo zure(t)zako saga(r)ra. (2;11;25). 
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Elementu bat baino gehiagoz osatutako sintagmak bi daude, eta biak 

saio berean emanak: 
 

(1355) Hau(k) ttia ñiñi ttikintzako ta hau neretxako. (2;10;28) 
(1356) Ñiñi ttiki(n)tzako ria ta. (2;10;28) 

 
Kasu honen erabilera dela eta, ezegitezko huts bakarra aro 

ezgramatikalekoa da (kontuan izan, agian, ergatiboaren ezegitezko hutsa ere 
izan daitekeela): 

 
(1357) Hau zu. (1;08;05) 

 
 
10.3.3.10.- Instrumentala (-z) 
 
Kasu hau arrunt gutxi erabiltzen da helduen artean ere, zenbait 

aditzondotan edo esaldi adberbialetan ager dakigukeen arren (cf. ne[g]arrez, 
oñez, buruz betti, auspez (< ahoz behez), e.a.). Bianditzengan ediren dugun 
ekoizpen bakarra -eta ez gaude ziur kasu atzizkia eman duen edo ez- honako 
hauxe da: 

 
(1358) Niri amak payasito(z?) jantzi b(eh)ar (d)it. (2;07;19) 

 
 
10.4.- Bi haurren datuen alderaketa eta laburpena 
 
Kapitulu honetan azaldu ditugun datuen laburpena egiteko, gure 

interesguneak bi ardatzen inguruan bildu ditugu: a) deklinabide atzizki 
desberdinen agerpena eta erabilpena, eta b) atzizki bakoitzaren hutsen 
zerrenda eta kopurua. Azkenean, bi haurren datuak alderatuz, ideia 
garrantzitsuenen laburbilketa antzeko bat egin dugu. 

 
 
a) Deklinabide atzizki desberdinen agerpena eta    

 erabilpena 
 
Lehenbiziko ardatzaren inguruan jasotako datuek kasu marka 

desberdinen agerpen unea noiz suertatzen den adierazi eta bakoitzaren 
erabilera emankorra noiztik aurrera aurki dezakegun azal diezagukete. Bigarren 
ardatzaren ikuspuntutik, aldiz, kasu marka bakoitzarekin haurrak zer-nolako 
zailtasunak aurkitzen dituen ikus dezakegu, neurri batean bederen; kasu atzizki 
baten erabilera dela eta, haurrak huts ugari egiten baditu, pentsatu behar dugu 
atzizki horrek nolabaiteko arazoak sortzen dizkiola bere jabekuntza prozesuan. 

 
Deklinabide atzizkien agerpena dela eta, koadroak eman baino lehen 

argitu behar dugu absolutiboan zerrendatzen dugun kopurua izenena soilik dela 
(eta sintagma bakar-bakarrik osatu duten izenena, gainera; hortaz, izen 
arruntak, bereziak eta haur hizkerakoak osatutako multzoaren zerrenda baizik 
ez da), baina gainerako kasu marketan, atzizkia duten adibide guztiak eman 
ditugula. Horregatik, kontuan hartu behar da absolutiboaren barrenean sartu 
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beharko liratekeen izenordainak, izenondoak, erakusleak, galdetzaileak, 
zenbatzaileak, eta abarrez osatatutako sintagma guztiak zenbatuz gero, erruz 
ugalduko liratekeela hemen emanen ditugun kopuruak. Alde honetatik, 
absolutiboan eskaintzen ditugun datuak tentuz eta zentzuz hartu beharrekoak 
dira, ez baitute erabateko parekotasunik erakusten beste kasu guztietako 
emanaldi motekin. 

 
Egoitzen datuak labur-labur azaldu nahirik, deklinabide atzizki guztien 

agerpena ondoko koadro honetan bil daiteke. 
 
 

 x. koadroa. Egoitz: kasu marka guztiak 
ADINA Absol. Ergat. Dat. Jab. 

gen. 
Leku 
gen. 

Ines. Ablat. Adlat. Soziat. Dest. 

1;03;04 43          
1;04;00 66          
1;05;04 52     1     
1;06;05 99     1     
1;06;22 89          
1;07;08 33          
1;07;18 107     1     
1;08;03 199     2     
1;08;17 187          
1;09;01 202     1     
1;09;16 204          
1;09;28 151          
1;10;13 116          
1;10;27 97     1     
1;11;11 149     5     
1;11;24 136  1   10     
2;00;08 193     24     
2;00;29 92     3     
2;01;06 177 1    10     
2;01;19 168   13  19     
2;02;02 93 6    9     
2;02;18 196 20  2  22     
2;03;00 265 19  12  30     
2;03;14 163 9 2 13  29     
2;03;28 178 18 8 4 11 49  2 2 1 
2;04;12 272 34 4 9 1 44  3 1 2 
2;04;25 108 12  5 4 55 2 8 2 3 
2;05;09 214 18 9 6 8 28 2 6 2  
2;05;23 51   2 2      
2;06;05 153 17 2  5 24  7 6  
2;06;20 228 25 3 23 27 49 2  5  
2;07;04 243 20 2 15 34 59 1 5 3  
2;07;17 187 19 2 3 7 12 1 9 3  
2;08;00 138 13 11 7 6 34 1 3 5  
2;08;16 123 20 1 6 9 14   2  
2;09;00 199 23 10 10 1 28 6 13 6  
2;09;15 284 16 7 7 17 91 12 31 11  
2;09;29 254 15 11 13 1 43 10 13 6  
2;10;11 286 40 23 22 11 43  13 4 4 
2;10;26 126 19 5 11 6 34 3 9 7  
2;11;10 271 35 18 29 7 65 8 16 10 1 
2;11;23 180 19 4 8 6 32  6 5 2 
3;00;07 117 21 6 7 2 12 6 25 6  
Orotara 6.932 441 129 227 165 1.063 56 185 91 13 
% 74,52 4,74 1,38 2,44 1,77 11,42 0,6 1,98 0,97 0,13 
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Absolutiboan233 emandako hitzez landara, agertzen den lehenbiziko 

kasua inesiboa da. Hala ere, 1;10 arte Egoitzek arrunt bakan eta gutxitan 
erabiltzen du kasu hau; modu emankorrean 1;11tik aitzina ibiltzen duela esan 
daiteke, saio guztietan eta ugari aurki baitaiteke. 

 
Ekoizpen goiztiar eta isolatuak alde batera utziz, hala nola 1;11;24ko 

datiboarena eta 2;01;06ko ergatiboarena, bi hilabeteren barrenean (2;02 eta 
2;03 hilabeteetan) agertzen dira ia kasu guztiak. Ergatiboa eta jabego genitiboa 
ia paretsuan 2;02 inguruan; eta beranduxeago, 2;03an, topatzen ditugu datiboa, 
leku genitiboa, adlatiboa, soziatiboa eta destinatiboa. Hurrengo hilabetetik 
aitzina ablatiboa ere aurki daiteke. 

 
Hain juxtu, haurraren hizkuntz maila 2;02/2;03 adin honetan igotzen da 

Brownen II. mailara eta finkatzen. 
 
Atzizkien erabilerari behatuz ikus daitekeen beste gauza da, oro har, 

Egoitz deklinabide kasuren bat erabiltzen hasten denean, modu emankorrean 
ebiltzen duela handik aitzina (cf. leku genitiboa, adlatiboa, soziatiboa, e.a.). 
Zenbait kasutan ekoizpen goiztiar bakanen bat aurkitzen da, baina erabilpen 
emankorra aurrerago gertatzen dela ikus dezakegu (cf. inesiboa, datiboa, 
ergatiboa, e.a.). Oso nabarmena da, esaterako, datibo kasua; lehenbiziko forma 
1;11;24 adinarekin ematen duela ikus dezakegu, beste edozein kasu atzizki 
baino lehen (inesiboa eta absolutiboa baztertuz), baina hiru hilabete 
beranduago arte ez da alerik aurkitzen grabaketetan. Ekoizpen isolatu bat 
topatzeagatik ezin dugu esan haur hau ergatiboaz baino lehenago jabetzen 
dela datiboaz, ez eta adin horretan datiboaz jabetu dela ere, kopuruari eta 
emankortasunari begiratuz ez baitira beste saioekin bat heldu. Antzeko 
argudioak eman daitezke inesiboko lehenbiziko ekoizpenengatik edo 2;01;06ko 
ergatibo isolatuarengatik ere. 

 
Zailagoa egiten zaigu, kopurua eta maiztasuna aldagaiak aintzat hartuz, 

destinatiboaz noiz jabetzen den ziur esatea. 2;04 inguruko ekoizpenak aski izan 
daitezke Egoitz kasu honetaz jabetu dela baiesteko (norbaitek esan lezake 
kasu hau, beharbada, ez dela beti agertuko, egoeren arabera baizik), edo 
pentsa daiteke, baita ere, ekoizpen goiztiarrak direla eta, hortaz, ez direla 
kontutan hartu behar. Alabaina, gure ustez, haur honen gainerako atzizkiekiko  
jokabidea ikusi ondoren, eta kasu honen inguruko Bianditzen datuekin erkatu 
ondoren, esan dezegu 2;04tik aurrera Egoitz jabetu dela destinatibo kasuaz. 

 
Kopuru orokorrak direla eta, zalantzarik ez dago ekoizpen gehienak eta 

ugarienak absolutiboan daudela; izenak soilik kopuru guztien %75era iristen 
dira. Diferentziak izugarriak izan arren, segidan inesiboan dauden formak 
edireten ditugu, forma guztien %11rekin. Ondotik ergatibo duten formak heldu 
zaizkigu ia %5arekin, eta gero jabego genitiboan daudenak %2,5arekin. 
Adlatibo marka dutenak %2ra ailegatzen dira doi-doi, eta gainerako kasu 
guztiak ehuneko bitik beheiti jaisten dira: leku genitiboa %1,8ra iristen da, 
                                                 
233 Aro ezgramatikaleko ekoizpenak absolutiboan daudela esaten dugun arren, ez atzendu 
U.E.A.k (Unitate Ez Aztertuak) direla. Baina arrazoi metodologikoengatik eta erosotasunagatik 
absolutibotzat joko ditugu. 
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datiboa %1,4ra, soziatiboa %1era, ablatiboa %0,6ra eta, azkenik, destinatiboa 
%0,13ra. Jakina denez, kasu instrumentalean egon daitezkeen bi ekoizpenak 
zalantzazkoak dira, eta prolatiboa daraman adibiderik ez dugu idoro. 

 
Bianditzen datuak, berriz, kasu marka desberdinei dagokienean, beste 

taula honetan agertzen ditugu. 
 
 

  
 
Bianditzekin grabaketak egiten hasi gineneko kasu marka desberdinak 

erabiltzen zituen, 1;06;25 saioan ikus daitekeen moduan (cf. absolutiboa, 
ergatiboa, jabego genitiboa, leku genitiboa, inesiboa eta adlatiboa). Baina 
hurrengo bi saioetan absolutiboa eta inesiboa baizik ez ditugu aurkitzen 
(adlatiboko bi ekoizpenak alde batera utziz). 1;08;05tik aitzina erabiltzen ditu 

 x.            
ADINA Absol. Ergat. Dat. Jab. 

gen. 
Leku 
gen. 

Ines. Ablat. Adlat. Muga 
adlat. 

Soziat. Dest. 

1;06;25 72 5  10 4 11  2    
1;07;08 47     11      
1;07;22 66     22  2    
1;08;05 71 12  6 3 30  11    
1;08;19 58 7  7  39      
1;09;04 60 7  1 1 41  1    
1;09;18 133 6 1 2  50 4 1    
1;10;01 41 3 2 8 1 16  2  1 1 
1;10;16 52 5 3 12 1 30 1 1    
1;11;00 56 7 1 2 1 29  6   3 
1;11;13 32 8  3 1 28 2 3  1  
1;11;27 32 6  2  26  2    
2;00;10 33 5  4 3 35 2 3  3 2 
2;00;25 71 15  1 2 60 1 3  1 3 
2;01;08 40 5 3 6 4 17 1 8  2  
2;01;22 168 14 6  5 49 1   9  
2;02;05 14     1 1     
2;02;21 93 29 5 14 14 61  7  4  
2;03;02 76 14 12 5 8 36  3  7 1 
2;03;16 43 20 2 5 12 54  8  1 1 
2;04;00 67 40 8 11 2 48 1 10  7  
2;04;14 67 13 7 4 5 21  10  2  
2;04;27 38 31 7 6 14 28 1 4  10 3 
2;05;11 69 25 2 5 12 41  4  8  
2;05;25 44 26 3 8 6 44 2 25  7  
2;06;08 38 15 7  6 22 1 3  1 3 
2;06;22 69 20 5 21 6 42 4 9  4 2 
2;07;06 47 10 7 7 4 17 5 26  2  
2;07;19 87 17 4 16 6 21  6  6  
2;08;04 37 9 4 11 10 49  2  3  
2;08;19 51 12 1 10 14 16 4 3  4  
2;09;04 36 16 5 5 4 32 1 4  6  
2;09;17 90 38 10 8 2 69 2 15  10  
2;10;01 67 18 3 16 1 37 1 1   6 
2;10;14 75 27 3 6 10 47 4 12  11 1 
2;10;28 48 12 4 10 16 49 3 10  12 3 
2;11;12 67 40 8 3 6 31 5 12 16 15 1 
2;11;25 61 28 3 17 14 41 1 4  15 14 
3;00;09 38 27 4 11 5 26 1 1    
Orotara 2.354 592 129 263 234 1.291 49 227 16 152 44 
% 43,99 11,06 2,41 4,91 4,37 24,12 0,91 4,24 0,29 2,84 0,82 
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haur honek ergatiboa eta jabego genitiboa modu emankorrean; hortik aurrera 
grabaketa guztietan (salbuespenen bat utzita) agertuko baitzaizkigu. 

 
Adlatiboa dela eta, esan daiteke lehenbiziko saiotik aurrera aurki 

dezakegula modu emankorrean, nahiz eta hasierako grabaketa hauetan 
ugaritasun handiarekin aurkitzen ez ditugun. Leku genitiboa ere 1;06;25 
adinarekin ikusten dugu lehen aldiz, baina hurrengo guztietan, 2;00;10 arte, bat 
ere gabeko saioak edo ale solteak agertzen diren grabaketak ditugu. Gure 
iritzian, atzizki hau, kantitateari eta maiztasunari begiratuz, emankortasunarekin 
2;00;10etik aurrera ibiltzen duela esan daiteke. 

 
Gainerako kasu guztiak (datiboa, ablatiboa, soziatiboa eta destinatiboa) 

segidan hartutako 1;09;18 eta 1;10;01 grabaketetan topatzen ditugu. 
Soziatiboan antzeman daiteke garbikien, beharbada, eredutako ematen den 
ikaskuntzaren prozesua, zeren haurra ekoizpen solte bat edo beste emanez 
hasten da deklinabide atzizkia erabiltzen (cf. 1;10;01 eta 1;11;13ko saioak), 
baina une batetik aitzina (kasu honetan 2;00;10etik aitzina) era emankorrean 
erabiltzen hasten da. Datiboan 1;11;00tik 2;01;08ra dagoen hutsarte horrek 
adieraz diezaguke, ausaz, kasu honen berrantolaketa bat gauzatzen ari dela 
edo (ikaskuntzaren bigarren aroko ezaugarria); bestela hutsune horren zergatia 
azaltzea zaila egiten zaigu. 

 
Ablatiboan edo destinatiboan ere, bi saioetako zutabeak goitik beheiti 

arruntean hartuz, antzeko hutsarteak ediren ditzakegu, baina kasu hauetan 
beste irakurketa bat egin behar dela iruditzen zaigu. Emankortasunaren bi 
tasunak aintzat hartuz (saio bakoitzeko kopurua eta saioz saioko maiztasuna) 
eta bi kasu hauetan gertatzen dena ikusiz, bi gauza ondoriozta daitezke: bata, 
haurrak ez dituela kasu marka hauek asko erabiltzen, eta bestea, aurrekoaren 
ondorio izan daitekeena, ez direla saio guztietan agertzen. 

 
Aparteko iruzkina merezi du muga adlatiboak. Corpus guztian saio 

batean bakarrean ematen ditu Bianditzek -ño atzizkia duten formak, eta 
gainera, ikusi dugun moduan, hitz kategoria desberdinekin. Ikaskuntzaren 
prozesuaren aldetik, lehenagotik ale bat ere ez agertzeak, kasu honetan 
bezala, ez du nahitaez egitura hori menperatzen ez duela esan nahi. Baliteke 
lagin horiek hartzeko unean egitura hori erabiltzeko egoera egokirik ez suertatu 
izatea, eta halako batean, egoera aproposa egokitzen denean, haurrak 
erraztasun guztiarekin ibiltzea (gure kasua lekuko). Orduan, sortzen zaigun 
zalantza egitura jakin hau erabiltzen haurrak noiz ikasi duen zehaztea da. 
Adibideak ikusirik, Bianditzek hiru urte bete baino lehen kasu atzizki hau 
erabiltzen badakiela esan dezakegu, baina beste inolako daturik gabe ezin da 
zehaztu ikaskuntzaren zein arotan dagoen. 

 
Kopuru orokorrak aintzat hartuz gero, gehien erabiltzen den kasua 

absolutiboa dela ohar gaitezke, ekoizpen guztien erdietara iristen baita. 
Ondotik, inesiboa da gehien ediren dugun kasu marka ia %25arekin; gero, 
%11rekin ergatiboa. Gainerako guztiak %5etik beheiti ekoiztuak aurkitzen 
ditugu: ia %5era iritsian jabego genitiboa, %4 inguruan leku genitiboa eta 
adlatiboa, datiboa eta soziatiboa %2,5 inguruan daude, eta gainerako guztiak 
(ablatiboa, destinatiboa eta muga adlatiboa) %1etik beheiti. 
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b) Atzizki bakoitzaren hutsen zerrenda eta kopurua 
 
Laburpena burutzeko aintzat hartu dugun beste ezaugarria hutsena izan 

da. Absolutiboa kasu berezia izanik, koadroz landara utzi dugu, berez ez baitu 
kasu markarik, eta hutsak egitekotan determinatzaile mota desberdinen 
erabileran egiten baititu. Hona, hortaz, Egoitzen datuei gatxezkiela, gainerako 
kasu guztiak batera bilduta: 

 
 

 x. koadroa. Egoitz: hutsak 
ADINA Ergat. 

+       - 
Dat. 

+       - 
Jab. gen.
+        - 

Lek.gen.
+       - 

Ines. 
+       - 

Ablat. 
+       - 

Adlat. 
+       - 

Soziat. 
+       - 

Dest. 
+       - 

1;03;04          
1;04;00          
1;05;04          
1;06;05          
1;06;22          
1;07;08          
1;07;18 1 1        
1;08;03 1 3        
1;08;17  2        
1;09;01 1 6   1     
1;09;16 4  5       
1;09;28 2  8  1     
1;10;13   3  2     
1;10;27 1  3  1  1   
1;11;11 1  2       
1;11;24 2 2 1     1  
2;00;08 2 2 5  1  2 1  
2;00;29 5 1 1       
2;01;06 6  4  1  1   
2;01;19 13  2       
2;02;02   1    2   
2;02;18 2    1     
2;03;00 1         
2;03;14 2         
2;03;28 1         
2;04;12   1       
2;04;25        1  
2;05;09          
2;05;23    1      
2;06;05 1   1      
2;06;20 3         
2;07;04          
2;07;17          
2;08;00 1         
2;08;16          
2;09;00    1      
2;09;15          
2;09;29       1   
2;10;11          
2;10;26 1      2   
2;11;10 2  1       
2;11;23 1      1   
3;00;07 1      1   
Orotara 4      51 17 1      36 3 8  4       7 3  

+ = eg          
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Ezegitezko hutsik gehienak, ohikoa den bezala, egituren aro 

ezgramatikalean kokatzen dira. Koadroari erreparatuz ikus daiteke 2;02 adinetik 
aurrera Egoitzek arrunt ezegitezko huts gutxi egiten dituela; ergatibo kasua alde 
batera utziz, jabego genitiboan egiten du huts bat 2;04;12an, soziatiboan beste 
bat 2;04;25ean, eta adlatiboan beste bat 2;11;23an. 2;02 adinetik aurrera 
ezegitezko hutsik gehienak ergatiboan kausi ditzakegu (osotara bederatzi), eta 
corpus guztian zehar barreiatuak gainera. Iduri duenez, gainerako kasuez 
jabetu eta erabiltzeko, haurrak ez du halako zailtasunik aurkitzen. 

 
Egitezko hutsak urriagoak dira eta ez ditugu hainbat kasu desberdinetan 

edireten. Agertzen diren hutsak lau kasuotan egiten ditu Egoitzek: ergatiboan 
(4), jabego genitiboan (1), leku genitiboan (3) eta adlatiboan (4). Beste 
kasuetan, itxura denez, ez da halako arazorik suertatzen. Azpimarratzekoa da, 
huts mota hauei dagokienez, adlatibo eta jabego genitibo kasuek ergatiboak 
haina arazo paratzen dizkiotela haurrari. 

 
Koadroan azaldu ditugun kasu atzizkiekin burututako hutsez gain, badira 

beste huts mota batzuk, deklinabide atzizkiari ez, baizik hondarki osoari 
dagozkionak. Huts egite hauetan hitzaren eta atzizkiaren tartean haurrak 
helduen hizkeran agertzen ez den -a- bat tartekatzen du; -a bokala duten 
adibideak datiboan (cf. zaldiari; 190, 205-210, 226, 232), jabego genitiboan (cf. 
niniana; 328), adlatiboan (cf. itsasoara; 540, 576) eta soziatiboan (cf. ttikiakin; 
638) aurki daitezke adin desberdinetan. 

 
Bianditzen datuak, (ez)egitezko hutsak direla eta, ondoko koadroan 

laburbil ditzakegu: 
 

 x. koadroa. Bianditz: hutsak 
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Bianditz kasu guztiak erabiltzen nahiko goiz hasten da, baina ezegiteko 

hutsak deklinabide kasu askotan aurki ditzakegu. Kasurik korapilatsuenak 
ergatiboa eta jabego genitiboa direla ematen du, denboran zehar gehien irauten 
duten hutsak dira eta. Ergatiboaren ikaskuntzaren bigarren aroko huts garbiak 
dira Bianditzek 1;06;25etik 1;09;18ra egiten dituenak, atzizki hau erabiltzen 
hasten den unekotzat jo baititzakegu. Halarik ere, zalantzazko une hori igaro 
ondoren, hutsak egiten jarraitzen du corpus guztian zehar, hutsik gabeko saio 
asko aurki ditzakegun arren. Jabego genitiboko atzizkia hasiera-hasieratik 
erabiltzen du haurrak, baina ezegitezko hutsak 2;01tik 2;07 arte opatzen ditugu; 
egia esan, ez dakigu huts hauek nola interpretatu behar ditugun. 

 
Bigarren aroko ezegitezko hutsak dira, halaber, adlatiboko l2;08;19 

saioko eta 2;09;18ko hutsak; ez, ordea, 2;07;06koa (honi bestelako azalpena 
eman beharko litzaioke). 

ADINA Ergat. 
+      - 

Dat. 
+      - 

Jab.gen. 
+       - 

Lek.gen.
+       - 

Ines. 
+      - 

Ablat. 
+     - 

Adlat. 
+      - 

M.adlat. 
+      - 

Soziat. 
+      - 

Dest. 
+     - 

1;06;25 5  1        
1;07;08 4         
1;07;22 6    1     
1;08;05 10        
1;08;19 3     2    
1;09;04 2        
1;09;18 1     6     4    
1;10;01         
1;10;16  1       
1;11;00     2  1    
1;11;13         
1;11;27     1     
2;00;10 3    2     
2;00;25         
2;01;08 1  4  1      
2;01;22 2  2       
2;02;05 3   1      
2;02;21    1      
2;03;02          
2;03;16   1 1      
2;04;00   2        
2;04;14           
2;04;27   1        
2;05;11    2       
2;05;25           
2;06;08           
2;06;22   2        
2;07;06 1  1    1    
2;07;19 2   1       
2;08;04           
2;08;19           
2;09;04 1          
2;09;17 1 2  1   1    
2;10;01           
2;10;14 1          
2;10;28           
2;11;12 1          
2;11;25 1          
3;00;09    1       
Orotara 2   52 3 3   11 7     1 7  2     7    

+ = egi           
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Jabego genitiboan bezalatsu jazotzen da inesiboan ere; Bianditzek kasu 

atzizkia lehenbiziko grabaketatik era emankorrean ibiltzen badu ere (ekoizpen 
ugari eta saio guztietan), ezegitezko hutsak une batean, batez ere 1;11 eta 2;01 
bitartean, biltzen dira, eta ondoren ez dugu gehiago hutsen alerik aurkitzen. 
Arestian aipatu kasuan bezalaxe, ez dakigu huts egite hauek zeri zor zaizkion 
eta nola interpreta daitezkeen. 

 
Egitezko hutsei gagozkielarik, adlatiboko (2), ergatiboko (2), jabego 

genitiboko (3) eta, gehienbat, leku genitiboko (7) atzizkiekin egindako hutsak 
atzeman ditzakegu. Alde honetatik, badirudi haur honi arazo gehiago sortzen 
dizkiola -ko atzizkiak ergatiboko -k atzizkiak baino. Beste hainbat kasuren 
ikaskuntzan, hala nola ablatiboan, muga adlatiboan, soziatiboan eta 
destinatiboan ez dirudi halako zailtasun berezirik dagoenik haurrak ez baitu 
inolako hutsik egiten. 

 
Hondarki guztiaz den bezainbatean, Bianditzek, Egoitzek bezalaxe, 

zenbaitetan hitzaren eta atzizkiaren artean -a- bokal bat tartekatzen du. 
Bianditzengan ergatiboan (cf. niniak; 727-728), adlatiboan (cf. goiara; 1233) eta 
ablatiboan (cf. goiatik; 1245) aurki ditzakegu -a-dun formak. 

 
 
c) Erkaketa eta laburbilketa 
 
Hasteko, diogun kontsonante batez bakarrez osatutako atzizkiek 

(ergatiboa, jabego genitiboa, inesiboa) arazo gehiago sortu dizkigutela besteek 
baino, haurrek benetako hutsak egin dituzten edo ez erabakitzeko garaian. 

 
Gramatika kasuak direla eta, zehaztapen batzuk egin beharrean gaude: 
 
1.- Ergatiboko atzizkia datibokoa baino lehenago agertzen da bi 

haurrengan. Egoitzengan aurkitzen dugun datibo goiztiarra imitazio hutsa da 
eta isolatua azaltzen da; modu emankorrean erabiltzen beranduago hasten da 
zalantzarik gabe. 

 
2.- Egitura iragankorrak aintzat hartuz, ikus daiteke ergatibo marka 

lehenxeagotik ekoizten dela sintagmetan aditzean baino. Aditza zuzenean 
aztertu ez badugu ere, aditz jokatu iragankorrak erabiltzen hasi baino lehen 
agertzen dira ergatibo markak izen sintagmetan. Antzeko zerbait gertatzen da 
datiboan ere, hots, izen sintagmetan aditzetan baino lehenagotik aurkitzen dira 
datiboko morfemak. 

 
3.- Azaletik ikusi dugu baina subjektuaren, objektu zuzenaren edota 

zehar objektuaren markak izen sintagmetan gauzatuak egon arren (batez ere 
pluraleko formak), aditzarekin komunztadura zuzen egitea bi haurrei espero 
baino gehiago kostatzen zaie. 

 
Oro har hartuz, ondorio hauek atera daitezke: 
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- Ikaskuntza prozesu orokorra dela eta, gehienetan, kasu bakoitzaren 
jabekuntzan kategoria batean gauzatua agertzen da atzizkia lehenbizi, eta 
beranduago hedatzen da beste kategoria desberdinetara. Jokaera hau kasu 
batzuetan argiago ikus daiteke beste batzuetan baino, eta haur batengan 
garbiago besteagan baino. 

 
- Bestalde, kasu guztiak erkatuz, garbi ikus daiteke gehien erabiltzen den 

kasua absolutiboa dela, Egoitzen ekoizpenetatik gutxienez hiru laurdenak eta 
Bianditzen ekoizpenetatik gutxienez erdiak absolutiboan baitaude. 

 
- Absolutiboa alde batera utziz, bi haurren ekarrian kasurik erabilienak, 

ordena honetan, inesiboa eta ergatiboa dira. Ergatiboaren ugaritasuna, alde 
batetik normaltzat har badaiteke ere (perpaus guztiek behar dute subjekturen 
bat, eta absolutiboa ez bada ergatiboa izan behar), beste alde batetik euskara 
PRO-DROP hizkuntza dela jakinda, ugaritasun horrek harri gaitzake. 

 
- Ergatiboarekin batera edireten dugu bi haurrengan jabego genitiboa 

ere, hau da, agentetasuna eta jabegoa aldi berean azaltzen dira. Batak bestea 
eskatzen ote du? 

 
- Pluraleko formak beti singularrekoak baino beranduago opatzen ditugu 

kasu guztietan, batez ere corpusaren atzenaldera agertzen dira azken hauek. 
 
- Bi haurrek kasu berdintsuekin dituzte arazoak. Kasu batzuekin 

ezegitezko hutsak arruntak dira (ergatiboa, jabego genitiboa, inesiboa, 
adlatiboa,…), eta beste batzuekin egitezkoak (pluraleko marka, ergatiboa, 
adlatiboa, jabego genitiboa,…). 

 
- Deklinabide atzizkiarekin ez ezik, hondarkiarekin ere badituzte arazoak 

bi haurrek. Helduen ereduaren aurka joaz, huts egite hauetan beti izenaren eta 
deklinabide atzizkiaren tartean -a- bat aurkitzen dugu (cf. niniana, zaldiari, 
itsasoara,…) 

 
- Edozein kasu markaren ezegitezko hutsen bat baldin badago, beti 

absolutiboa erabiltzen dute haurrek (cf. zu(k), ama(ri), atta(ntzat), brun-
brun(en),…) 

 
- Bi haurrengan ediren ditugu kasu markarekin emandako izen sintagma 

bananduak (cf. horrekin kremakin, honena tapana) 
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V. ATALA: 
 
 

AZKEN ATALA 
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 11.- ONDORIOAK 
 
 
Lehenik eta behin, atal metodologikoan aipatu bezala, esan behar dugu 

bi une zeharo desberdinetatik igaro garela lan hau burutzeko. Lehenbiziko 
unean alor lana edo kanpo lana egin dugu (datu bilketari eta transkribaketari 
dagokiona), eta bigarren unean datu horien lanketari eta deskribaketari atxiki 
gatzaizkio. 

 
Deskribatzeko aukeratu dugun dermioa izen sintagmaren eta deklinabide 

atzizkien jabekuntzara mugatu dugunez gero, atera ditzakegun ondorioak 
Bianditz eta Egoitz haurren datuetan eta unitate hauen inguruan oinarritutakoak 
izan dira. Hasieran genuen helburu nagusia gerok bildutako datuen berri 
ematea besterik ez zen, eta lan honetan gehienbat horretara mugatu gara. 
Ondorio hauek orokortzeko beste ikerketa longitudinalekin erkatu beharko 
lirateke eta zeharkako hainbat egin, dauden gabeziak, hutsuneak eta arazo 
eztabaidagarriak argitzen saiatzeko. Horrela, jakinen dugu zein diren 
gizabanakoari zor zaizkion desberdintasunak eta zein diren euskararen beraren 
jabekuntza prozesuan sortzen direnak. 

 
Gizabanakoaren desberdinatasunak direla eta, ikus daiteke bi haur 

hauen ikasprozesua eta garapena zeharo diferenteak direla. Bianditz (nexka) 
askoz ere lehenago hasten da ezaugarri morfologiko desberdinak erabiltzen 
Egoitz (mutikoa) baino. Egia esan, Bianditzekin grabaketak egiten hasi 
gineneko, hots, 1;06 adina zueneko, izen sintagma mota desberdinak eta 
hainbat deklinabide kasu erabiltzen zituen. Egoitz, ordea, datuak 1;03 adina 
zuela biltzen hasi arren, Bianditz baino ia sei hilabete beranduago hasten da 
unitate berdintsuak ekoizten, 2;00 adinarekin gutxi-gorabehera. Guztiarekin ere, 
denbora igaro ahala hasierako desberdintasun hori murriztu egiten da, nahiz 
eta Bianditzen hizkuntz mailak altuxeagoa izaten jarraitzen duen. 

 
Egoitzen datuetan arrunt garbi ikus daiteke hizkuntz garapen guztia hitz 

bateko emanaldietatik hasi, bi hitzekoetara iragan eta hemendik marka 
morfosintaktikoak erabiltzeraino egiten dituen jauziak nola eta noiz gertatzen 
diren. Bianditzen datuek ez dute aukera horrenik eskaintzen, nahiz eta zein 
garaitsutan dagokeen, Egoitzen datuekin alderatuz gero, iger daitekeen. 

 
Desberdintasun indibidualekin jarraituz, esan daiteke Bianditzen eta 

Egoitzen jabekuntz prozesuak ez direla berdinak, ez eta ikasten dituzten egitura 
berrien erabileraren aldetik ere. Oro har, Egoitzengan ezaugarri morfosintaktiko 
berriren bat agertzen denean, zalantzazko une bat igaro ondoren, handik 
aitzinako saio guztietan edo gehienetan ediren dezakegu; Bianditzengan, 
ordea, erabilera ez da hain erregularra, ezen adinari so eginez Egoitz baino 
lehenagotik hasten da egitura berriak erabiltzen, baina egitura hauen erabilera 
jauzika bezala egiten da saioetan zehar, hau da, goiz hasten da ezaugarri 
morfologiko desberdinak ekoizten baina hutsarte ugari aurkitzen ditugu saio 
guztietan erregularki erabiliak idoro arte. Hala ere, egitura berriak 
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Bianditzengan ia beti Egoitzengan baino lehenago azaldu eta finkatzen direla 
ikus daiteke. 

 
Aurkeztu ditugun teorien arabera (2. kap.) eta eman ditugun hiru hipotesi 

orokorren arabera (3. kap.) segidako ondorio hauetara iristen gara. 
 
1.- Hizkuntzaren agerpen uneari buruzkoak. Oinarri biologikoa ikurtzat 

hartzen duten autoreen arabera garunaren ontze fisiologikoa beharrezkoa da 
funtzio kognitibo jakin bat (gure kasuan hizkuntzarena) abian pararazteko. 
EBBLak eta honekin batera loturik dauden hizkuntz mailak aintzat hartzen 
baditugu garapena neurtzeko tresnatzat -beren erlatibotasun guztiarekin-, ikus 
daiteke Egoitz 2;03 adinarekin iristen dela Brownen bigarren mailara, kontuan 
izanik lehenxeagotik marka morfologiko desberdinak erabiltzen hasten dela; eta 
hirugarren mailara 2;06 adinarekin ailegatzen da. Bianditz, aldiz, hizkuntzari 
dagozkion ezaugarri morfologikoak 1;06tik aitzina erabiltzen hasten da, eta 
lehenbiziko eta bigarren maila artean dabil 2;04 arte, non esan baitaiteke 
hirugarren mailara iristen dela (Egoitz baino bi hilabete lehenago). Hasierako 
hilabeteetako prozesua dela eta, badirudi, Bianditzengan bigarren maila 2;01 
adinetik aurrera finkatzen dela, bitartean zalantzan, lehenengoaren eta 
bigarrenaren artean, dabil eta. 

 
Hortaz, ikuspuntu biologikotik esan dezakegu hizkuntzaren funtzio 

kognitiboa 2;01 eta 2;03 bitartean agertzen dela bi haur hauengan, adin 
horretan egiten baitute zinetako jauzia. 

 
2.- Hizkuntz jabekuntzaren laguntza sistemaren ingurukoak. Beste 

ikuspuntu honen arabera, hizkuntzaz jabetzeko kanpotik eman behar zaio 
nolabaiteko laguntza haurrari. Laguntza mota hau era askotara eskaintzen dio 
helduak. Alde batetik, moldatu egiten dute beren hizkuntza maila haurrek 
dutenera. Metodologiaren atalean, EBBLen zerrendak ematerakoan, ikusi dugu 
haurren hizkuntz maila igo ahala helduek ere igo egiten dutela berena. Beste 
aldetik, hizkuntz estrategia desberdinak erabiltzen dituzte helduek haurrei 
erakusteko: behin eta berriroko errepikapenak, egitura desberdinak erabiltzen 
eta erabilarazten dituzten amaigabeko galdeketak, aurrez aurreko zuzenketak, 
zeharkako zuzenketak, hitzen edota egituren esanahi zabaltzeak, e.a. 
Estrategia hauek denak zuzenean azaldu ez baditugu ere, bildu dugun 
corpusean zehar ikusten dira (bai eta eman ditugun zenbait adibidetan ere). 

 
3.- Hizkuntzaren arokako ikaskuntza dela eta. Ikaskuntzaren teoriaren 

arabera, hizkuntzako egitura guztiak, zein baitira ere, aro desberdinetatik 
igarotzen dira, barneratu eta helduak bezalako erabilerara iritsi arte. Baina 
teoria hau dela eta, zehaztapen batzuk egin beharrean gaude. 

 
Lehenik eta behin, esan behar dugu hipotesi hau haurrek egindako huts 

mota desberdinetan (egitezko, ezegitezko eta gainorokortze hutsetan batik bat) 
oinarritzen dela. Oro har, esan daiteke hipotesi zuzena dela, eta aroak 
sailkatzeko ere baliagarria dela. Dena den, oro har esan dugu, ezen ez baitira 
lehenbiziko aldiz azaltzen diren egitura berri guztietan aro desberdin horiek 
zehatz-mehatz ikusten. Zenbait deklinabide atzizkiren jabekuntzan, 
konparaziorako, ez dugu inolako huts motarik aurkitu. Hala ere, hutsik ez 
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agertzeak ez du esan nahi egitura horren ikaskuntza aro horietatik igaro ez 
denik, besteak beste esan dezakegu ez dugula gure corpusean hori froga 
dezakeen hutsen alerik ediren (cf. Bianditzengan -ño muga adlatiboaren kasuan 
dioguna). 

 
Beste alde batetik, hitz mugan gelditzen diren azken soinu 

kontsonantikoen ez gauzatzea dela eta, deskribatu ditugun unitate asko mota 
desberdinetako atzizkien jabekuntza eta garapenera mugatu baitira 
(zenbaitetan hots bakarreko atzizkietara: -k atzizki plurala, ergatiboa, inesiboa, 
jabego genitiboa, e.a.), arazoak sortarazi dizkigute ezegitezko hutsak diren edo 
ez erabakitzeko tenorean. Alde horretatik, ikaskuntzaren aro desberdinen 
tasunak zein eta nolakoak diren ezagutzeak izugarri lagundu digu huts motak 
zehaztean. Hala eta guztiz ere, ikuspuntu teoriko honek ez ditu azaltzen 
haurrak egindako huts mota guztiak. 

 
Barreña ere (1994b:534) Oitz haur elebakarraren datuak 

deskribatzerakoan hara zein ondoriotara iristen den: 
 

"Kasu markaren bat erabiltzen hasten denean, badirudi aldi batean ez duela 
berau beti erabiltzen. Kasu marka guztiekaz ez badugu fenomeno hau nabaritu, 
jokabide hau igartzea errazago den kasuekin horrela izan da. Horrelakorik NOR, NORK 
edo partitibo-kasuekaz ikusi dugu. 

Gure ustez, Oitz haurrak egitura berriren bat ikastean, berau beti erabili 
beharrean, lantzean behin, aurretik zerabiltzan (sic) egitura ere erabiltzen jarraitzen du. 
Ondoren, egitura berria nagusitu egiten da, eta berau baino ez darabilela esan daiteke. 

Jokabide hau, deklinabide-kasuen jabekuntzan ez ezik, beste kategorien 
jabekuntzan ere ikus daiteke (…), eta jabekuntza-mailakatuaren ondorioa dela uste 
dugu." (1994b: 534) 
 
Bestalde, arazo bera planteiatzen da hizkuntzaren ikaskuntza hirugarren 

edo laugarren aroan dagoela baieztatzeko denboran, egitura guztiek ez baitute 
arau orokorra hausten duen salbuespenik. Hortaz, salbuespenik ez dagoenez 
gero, haurrak araua gainorokortu duen edo ez jakitera zaila suertatzen da. 
Halarik ere, bi haurren corpusetan kausi daitezkeen gainorokortze hutsen eiteak 
eta azaltzen diren garaiak prozesu orokorraren (bai eta ere salbuespenik ez 
duten egitura hauen) berri eman diezagukete. 

 
Gure ustez, alabaina, hutsetan oinarritzeak beste gauza baten berri 

eman digu. Egitura edo kasu atzizki berri jakin bat dela eta, haurrak zer-nolako 
zailtasunak edo oztopoak aurkitzen dituen antzeman daiteke hain zuzen ere, 
edo beste hitzetan esateko, egitura bakoitza ikaskuntz prozesuan noiztsu 
agertzen den eta nolako arazoak sortzen dituen ikus daiteke. Badakigu, 
esaterako, izen sintagmaren determinazioaren alorrean -a singularraz eta -(a)k 
pluralaz lehenagotik jabetuko dela haurra -ik mugatzaileaz edo izen baten 
laguntzarekin doan erakusle determinatzaileaz baino. Badakigu, hari beretik 
jarraikiz, -ik mugatzailearekin nolako arazoak dituzten bi haurrek, bai eta 
erakusle determinatzailearen erabileran ere. Badakigu, orobat, deklinabide 
kasuetara igaroz, ergatiboak, datiboak edo leku genitiboak, adibidez, beste 
kasu batzuek baino arazo gehiago sortzen dizkietela haurrei (huts egite gehiago 
aurkitzen baitira) eta beraz, 'zailagoak' direla ikasteko. Azkenik, huts egite hauei 
esker badakigu, halaber, kasu bakoitzak nolako arazoak planteiatzen dizkion 
haurrari. 
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Ikaskuntzaren teoriak oinarri sendoak ditu psikologian; eta ikusi dugu 

hizkuntzaren jabekuntza ere, oro har, teoria honen barrenean azal daitekeela. 
Alabaina, hizkuntzaren ikuspuntutik, eta huts egite mota desberdinak direla eta, 
bada teoria honek aintzat hartzen ez duen aldagai bat Gorbetek (1985) 
'iharduerazko hutsak' izenpean biltzen duena da hain zuzen, hots, edozein 
hiztunek, gramatika arauen jakitun izan arren, hizkuntzaren eguneroko hizketan 
edo ariketan egiten dituen hutsak ez ditu aintzat hartzen teoria honek. Berez, 
huts mota hauek ez dira ikaskuntzaren ondorioz sortutakoak, erabiltzearen 
ondorioz egindakoak baizik (cf. Bianditzen Jon Na(r)ba(r)tek, eh, eh, etzen 
(e)to(r)ri; 10. kapituluko (815) adibidea), eta haurrek, beste edozein hiztunek 
bezala, honelako hutsak egiten dituzte. Sortu zaigun beste arazoa horixe izan 
da hain zuzen ere, ikaskuntzari zor zaizkion hutsak eta ariketari zor zaizkionak 
bereiztea. 

 
Azkenik, amaitzeko, burutu dugun deskribaketa haur hezkuntzan irakasle 

dabiltzanentzat, hizkuntz patologian lanean dihardutenentzat, hizkuntz 
atzerapenekin arazoak dituzten haurrekin edota helduekin lanean ari 
direnentzat abiapuntu baliagarria izan daiteke. Argibide pixkaren bat emanen 
ahal die! 
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