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KOLDO ZUMO * 

N ende eta laurden iragan den arren, Bonaparteren euskalki sailkapena 
dugu oraindik ere eredu. Eta sailkapena ez ezik, berak zeukan euskal- 

kien ikuskera ere badugu eredu. Gai bi hauexek izango dira saio honen ar- 
datza. 

Bonaparteren sailkapenean (Bonaparte 199 1 [1869]: 226), mendebah --> 
e k i a k  norabidean daude kokatuta euskalkiak. Hurrenkera horixe dute berak 
bereizi zituen hiru euskalki multzoek: 'R" multzoan bizkaiera jarri zuen, "B" 
multzoan gipuzkera, lapurtera, iparraldeko goinafarrera eta hegoaldeko goina- 
farrera eta, "C" multzoan, mendebaleko behenafarrera, ekialdeko behenafarre- 
ra eta zuberera; eta, Bonapartek aipatu zituen ezaugarri apurren artean ere, 
gehienek hurrenkera horixe erakusten dute. 

Bonapartek sarrien aipatu zituen ezaugarrietako batzuek hirutan bana- 
tzen dute Euskal Herria. Esate baterako: dotldetldut adizkiak; naslnaizlniz 
adizkiak; garalgeralgira adizkiak; deustl ditl deraut adizkiak; daikel dezakel diro 
adizkiak; soziatiboko -gad- kinl- ki(la) morfemak; geroaldia egiteko - ko (> -go) 
morfema betil-ko eta -en aukeranl-(r)en beti; galdera perpausak osatzeko bi- 
tartekoak, alegia, intonazio soilalintonazioa + a l  partikulalintonazioa + -a 
atzizkia.. . 

Beste askok, berriz, bitan banatzen dute Euskal Herria, hala nola: go- 
ranzko diptongoak izatea edo ez izatea; ergatibo pluraleko -akl-ek aldaerak; 
bizidunen inesiboko -ganl bait(h)an morfemak; bokalez amaitzen diren zen- 
batzaile distributiboetako -na (cf. seina)l-ra (cf. seira) aldaerak; partizipioa 
betilpartizipioa eta aditzoina; izan betilizdn iragangaitzetan eta ukhan ira- 
gankorretan; zuketa eta xuketa alokutiboak izatea edo ez izatea; bait- aurrizki 
konplementatzailea izatea edo ez izatea; modu eta denbora perpausetan 
- (e)la betil- (e)la eta - (e)larik(an) aldaerak aukeran; aditzaren eta datiboaren 
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arteko komunztadura nahitaezkoa edo hautazkoa; osagarri zuzena absoluti- 
boan betilabsolutiboa eta genitiboa aukeran ... Beti ere, beraz, isoglosak men- 
debala --> ekialdea norabidean kokatzen diren irudipena daukagu. 

Bonapartek erabili zituen ezaugarriez ere esan nahiko nuke zer edo zer. 
Haren liburuxka, artikulu eta gutunak aztertu ondoren, guztira 74 ezaugarri 
behinik behin ezagutu eta begiratu zituela ikusi dut. Ezaugarri kopuru zaba- 
la da, Bonapartek euskara ondo ezagutzen zuela erakusten duena. Baina 
kontua da, batetik, ea ezaugarri horiek euskalkiak sailkatzeko egokienak ote 
diren eta, bestetik, ea ezaugarri horiek zuzen erabili ote zituen. 

Bigarren galderari erantzungo diot lehenbizi eta adibide bat aipatuko dut 
horretarako. Nafarroako Araitz, Larraun eta Basaburuko hizkerak gipuzkeraren 
edo nafarreraren barruan sailkatu behar ote ziren jaluteko, honako hiru ezauga- 
rrioi begiratzeko esan zion Etxenike bere laguntzaileari (Urkixo 1910: 280): 

a) zarelzara, garelgara, zaretelzarate, dire esaten ote zen ala zera, gera, 
zerate, dira. 

b) dut, duzu, dugu, duzzl(t)e ala det, dezu, degu, &zu(t)e. 
C) zeren ona baita ala zeren ona dan. 
Niri neuri behinik behin, ez zait iruditzen hiru ezaugarri soil horiek, 

hizkera bat sailkatzeko, ez arrazoi nahikoak ez eta arrazoi egokiak direnik. 
Ezaugarrien nolakotasunak ez dirudi buruhauste handiegirik eman zio- 

nik eta, egia esan, euskalaritza sasoi hartan zegoen egoera apalean egonda, 
harritzekoa ere ez da. Baina kontua da Bonapartek ez zituela berrikuntzak, 
arkaismoak edota euskarak eskaintzen zuen aukeratik euskalki bakoitzak 
egindako hautuak bereizi. 

Ni, ostera, berrikuntzak -edo berrikuntza izan daitezkeenak- bereiz- 
ten ahalegindu naiz. Aide batera utzi ditut arkaismoak. Alde batera utzi di- 
tut zubererak eta erronkarierak atxiki dituzten bokal sudurkariak eta n, l os- 
teko herskari ahoskabeak (cf. igúnte, sükúlte). Aide batera utzi dut Ipar Eus- 
kal Herriko zenbait hizkeratan atxiki den hasperena. Erroibarren, Artziba- 
rren eta Aezkoan, behinik behin, erakusleetan atxiki bide den g- eta Erron- 
kariko eta Zaraitzuko k- ere (cf. Aezkoako gau, gor eta Erronkariko kaur, kor 
[orok. 'hau, hor']) baztertu egin ditut eta berdin jokatu dut mendebal gehie- 
nean amih den 3. graduko a erakuslearekin (orok. 'hura'). 

Euskarak eskaintzen zuen aukeratik euskalki bakoitzak egindako hautuak 
ere ez ditut aintzakotzat hartu. Esate baterako: ergatibo pluraleko -akl-ek alda- 
erak; destinatiboko -entzat (eta -entmko)l-enddko morfemak; * emnleginl* iron 
aditz erroak; geroaldia osatzeko - kol- ($en morfemak edota aditz-izenarekin 
doan osagarri zuzena absolutiboan edo genitiboan erabiltzeko aukera. 

Beraz, berrikuntzak bereizten ahalegindu naiz, baina berrikuntzok be- 
reizterakoan ere hiru irizpide izan ditut kontuan: 

a) hedadura zabalekoak izatea. 
b) emankorrak izatea, hau da, maiztasun eta erregulartasun handiz be- 

tetzea. 
c) gaurregungo euskaran bizirik egoteal. 

l Arrazoi metodologikoak direla-eta, gaurregun mintzatzen diren euskalkiak baizik ez 
ditut aztergai. Erronkariera da salbuespen bakarra. Euskalki hau oraindik orain itzaii izana 
eta, batez ere, beraren gaineko albisteak ziurrak izana -bertatik bertara eta ahoz aho jaso- 
takoak- da horren arrazoia. 
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Zenbat eta hedatuago egon eta zenbat eta etekin eta bizitasun handia- 
gokoak izan, orduan eta egokiagoak iruditu zaizkit. Nik, beraz, Bonapartek 
eta Bonaparteren ondorengo beste askok hainbeste bider aipatu duten 
esanlerran bikotea, esate baterako, ez dut aintzakotzat hartu. Bikote horrek 
a) eta c) baldintzak betetzen ditu, baina ez b). Alegia, eremu zabalekoak ba- 
dira esan eta erran, eta bizirik ere badaude, baina ez da inondik inora ere sis- 
tematikoa eta erregularra reta S hotsek batak bestearekin txandakatzea. 

Arrazoi berberagatik ez ditut aintzakotzat hartu honako beste aldaera 
hauek: ahizpdaista; aipatul aitatu; anitdaunitz; ardolardaolarno; arrain (eta 
usain, zain)larrai (eta usai, zat]; artelerte; bainal baia; behorl bohor, behr (eta 
elur, ilar, ilargi, zilar) 1 bedar (eta edur, idar, iretargi, zidar) ; belarril 
be(hldarri; beldurl bildur; beltzl baltz; berri (eta berdin, txerrz]l barri (eta bar- 
din, txarrz); b ip in  (eta muin)l bigun (eta mun); borrokd bu r ruk~  bultzatul 
bulkatu; burdinal burnid; dan (eta zan) lden (eta zen) ; elkarl elgdrlalkarlalgar, 
eramanl ereman; erel be(re); etxel etse; etzanl etzunl etzin; ezpain (eta errain, 
gain, labain, orbain, zain)lespan (eta erran, gan, laban, orban, san); gabel 
b(ade1barik; gaztalgaztailgazna; gezurlgusur; gutxilgut(t)ilgitxi; guztil 
guzildusti; hezurlasur, hiru (eta lau)lhirur (eta laur); hogeilhogoi; inurril 
xin(a)urriltxindurriltxingurri; ipuin (eta higuin)lipui (eta iguz); irten (eta 
hiri, igel igeri, ile, iltze, irin)lurten (eta uri, ugaraxo, uger, ule, untza, urun); 
itxil etsil hertsi; izul izi; joanl fanlg(o)an; kirtenlgider; mahail mahain; ma- 
saill matell matrail; negar1 nigar; ohartu (eta boa, ohe, orain)lguartu (eta 
guabe), guatze, guain) ; omenl emen; orainl orai; otel ete; pixal txixa; sorolsolo; 
suhilsuin; txikilt(t)ikilt(t)ipi; unidelinude; utzilitxi; zeinlzoin ... bezalako hi- 
tzen aldaera fonetikoak. Ikusten denez, eremu zabalean erabiltzen da haueta- 
ko bakoitza, oso antzinatik dokumentatuta daude eta bizirik ere badaude; 
baina ezin dugu inolako erregela sinkronikorik proposatu, lexikalizatuta 
dauden adibideak direlako. Ohar bedi, gainera, oso zerrenda luzea osa daite- 
keela era honetako aldaerekin eta horrek izugarri zailtzen du euskalkiak eza- 
gutu nahi duenaren lana. 

Aldaera fonetikoak ez ezik ezaugarri morfologiko eta sintaktiko zenbait 
ere baztertu egin ditut etekin handikoak ez zirelako, hala nola: Zuberoako 
hú(r)ak eta Erronkari eta Zaraitzuko kurak erakusle analogikoak (orok. 
'haiek'); mendebaleko zela(n) 'nola' izenordaina eta nortzuk, zeintzuk, zer- 
tzuk izenordain plural analogikoak; batez ere euskalki honetan bertan parti- 
zipioan -gi duten aditz apurrak (cf. eba(di, eraba(di, ese(di, ire(di, ja(di) 
eta baltzitu, otzitu partizipioak (orok. 'belztu, hoztu'); Euskal Herrian barre- 
na hizkera batzuetan Nor-Nork eta beste batzuetan Nor diren aditzak (igon 
dotl naiz, jardun dotl naiz, urten dotl irten naiz, bazkaldu dutl naiz, jokatu 
dutlnaiz. ..); mendebalean bi zenbatzailea izenaren eskuinetara jartzeko joera, 
etab. 

Eremu txiki sarnarretan erabiltzen diren ezaugarriak ere baztertu egin 
ditut. Esate baterako: Bizkaiko erdialdean gertatu den -a%- > -eu- bilakaera 
(cf. éurrera, geur); Bizkaiko hizkera batzuetan erabili ohi diren 'nahi + ize- 
nordain galdetzailea' egiturako izenordainak (cf. Mallabiko naifior, nain'ok, 
nain'os, naifiun, naifiora, naifiundik [orok. 'nornahi ...']); Deba arroko hizkera 
batzuetan eta inguruetako beste batzuetan dagoen -t(z)eke atzizkia (orok. 
'gabe'); Deba arroko hegoaldean eta Goierrin aditzak objektu pluralarekin 
komunztadura ez egitea (cf. Arrasateko sagarrak gustetan ja t  'sagarrak gusta- 
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tzen zait'); Irun eta Hondarribi aldeko datibo eta genitibo pluraletako -aki 
(eta -akerz), -aken aldaerak (cf. Letamendia & Sagarzazu (1992: 522) txoste- 
nean Hondarribian bildu ziren laúnaken billá 'lagunen bila', Ondárbiko ba- 
n'ísta gustiyaki 'Hondarribiko bainista guztiei') edota Nafarroako mendebale- 
ko zenbait eskualdetan hain indartsua den i-->e eta u-->o bilakatzeko joera 
(cf. Ibarrak (1 995) Basaburuan jasotako ekuse 'ikusi', gelditto 'gelditu' tanke- 
rakoak). 

Beste batzuetan, berriz, sail bateko eta besteko aldaerek eremu banaketa 
bera ez zutelako utzi ditut alde batera. Asko dira, esate baterako, hitz hasie- 
ran herskari ahostuna hizkera batzuetan eta ahoskabea besteetan duten adi- 
bideak, baina adibideon eremu banaketa ez da beti berbera. Hau da, ez dira 
ahostundunak beti alderdi batean eta ahoskabedunak beti bestean erabiltzen. 
Ikusi besterik ez dago zein eremu banaketa nabarra daukaten honako aldaera 
hauek: bagolpago; bakelpake; barkatulparkatu; barrelparre; biperlpiper; 
bitzlpitz; biztulpiztu; dorrel torre; gatilul katilu; gatul katu; gerezil kerexa 
(> keixa) ; giristinol kristau; gorotzi korotz; gorputzi korputz; gurutzel kurutze.. . 
Txandakatzeak, gainera, ez dira bakarrik ahostunlahoskabe izaten eta sail ba- 
koitzaren barruan ere gertatzen dira, hala nola: deitulgeitu; gurasolburaso; 
gurdil burdi; gurpill burpil; nagusil nabusi; ogil obi; tipulal kipula; sugel su be.. . 
Adibide hauei begiratuta, argi ikusten da bere eremu jakina daukala aldaera 
bakoitzak. 

Beste horrenbeste gertatzen da u eta i bokalen eraginez e > i asimilazioa 
izan duten aldaerekin, esate baterako: aingerulaingiru; ebililibili; e(d)ukili 
(4uki; eguzkiliguzki; ekusilikusi; ezkutatulizkutatu ... Ezin esan daiteke i-du- 
nak daudela beti alderdi batean eta e-dunak beti bestean, aldaera bakoitzak 
bere eremu jakina daukalako kasu honetan ere. 

Gauza bera esan daiteke l-ln- txandakatzeaz: laharlnahar; lapurlnapurr 
kzrrul narru; hail nasai; lazkd nazka; leurril neurri.. . Aldaera hauek ere ez du- 
te eremu banaketa bera. 

Beraz, arestian esandako hiru baldintzak betetzen dituzten ezaugarriak 
bereizten ahalegindu naiz eta horren adibide izan daiteke 'hitzoina -a + a 
mugatzailea --> -ea' bihurtzen duen araua. Eremu zabalean betetzen da eta 
emankorra da (esate baterako, euskarara sartu berria den 'S.I.D.A.' hitza --> 
sídia bilakatu da Eibarren). 

Neure aukera egin ondoren, 108 ezaugarri azaldu dira eta, hurrengo 
urratsa, ezaugarri horiek erabiltzen diren eremuen arabera antolatzea izan da. 
Hamaika multzo egin ditut, eta bada hemen berezih nabarmendu nahiko 
nukeen gertakari bat: alegia, nik osatu ditudan hamaika multzoak ez datoze- 
la beti Bonaparteren mendebala --> ekialded norabidearekin bat. Euskal He- 
rriko erdigunean zabaldu dira ezaugarri batzuk, mendebalean edota ekialde- 
an beste batzuk, Ipar Euskal Herrian edota Hego Euskal Herrian beste ba- 
tzuk, Gipuzkoan edota Nafarroan beste batzuk ... Beraz, ez dago esaterik 
ezaugarri guztiak mendebala --> ekialdea hurrenkeran kokatuta daudela eta 
Bonapartez gero izan den euskalki ikuskera hori zeharo aldatu beharra daga- 
ela uste dut. 

Adibide baten bidez ulertuko da hau hobeto. Gaurregungo egoerari be- 
giratuz gero, esate baterako, edonork ikus dezake Gipuzkoan dagoela euskal- 
dunik gehien, Gipuzkoan dagoela euskararen aldeko atxikimendua sendoen 
eta Gipuzkoan egiten direla euskararen aldeko ekimen ugarien. Nagusitasun 
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hori dela-eta, gipuzkera -edo gipuzkeraren ezaugarri batzuk, behinik be- 
hin- Gipuzkoatik kanpo ere zabaldu egin dira. 

Ikuspegi orokorrago batetik begiratuz gero, euskara Hego Euskal He- 
rrian dagoela indartsuen ikusten da eta, beraz, Hegoaldeko ezaugarriak dira 
Iparraldean sartzen ari direnak, eta ez alderantziz. 

Baldin eta gaurregun begibistan daukagun egoera ulertzeko gai bagara, 
beste aldi batzuetan nagusitasun hori beste hizkera batzuek izan zezaketela, 
eta nagusi ziren hizkera horiek eredu izan zitezkeela ere ulertu ahalko dugu. 
17. mendean, esate baterako, Lapurdiko itsasaldeko hizkera zen indartsuena 
eta inprukoek eredutzat hartzen zutena. Era berean, Maule eta Atharratze 
ziren aspaldi zuberotarrak, amikuztarrak, erronkariarrak eta, hein batean, za- 
raitzuarrak biltzen zituzten guneak eta horrexek azal lezake hizkera hauek 
duten kidetasuna. Nafarroan barrena ezaugarri batzuek duten hedadura 
ulertzeko ere, behialako Irufiea euskalduna beste aukerarik ez zait bururatzen 
niri. 

Esparru txikiagoetan, berriz, ferien eta azoken eragina nahiko nuke na- 
barmendu. Mungia, Gernika, Ordizia, Donibane-Lohizune, Ezpeleta, Doni- 
bane-Garazi, Irurtzun, Elizondo, Auritz, Otsagabia ... eta berdin gainerako 
azoka guztiak, benetako bilguneak izan dira eta dira. Administrazio mugen 
gainetik hedatu da, gainera, bilgune hauen eragina. Horren lekuko, baztan- 
darrek Iparraldeko azokekin eta Iparraldekoek Elizondokoarekin edota ae- 
tzek Donibane-Garazikoarekin (izan) dituzten loturak. 

Artzantza eta beste era batzuetako lanbideak direla-eta ere, sortu dira 
hartu-eman sareak eta sare hauek guztiok eragin zuzena izan dute euskalkien 
sorreran eta bilakabidean. Sinpleegia eta egiantz gutxikoa ematen du, beraz, 
Bonaparteren mendebala --> ekialdea ikuskerak. 

Euskalkien ikuskera berri bat aurkeztea da, beraz, saio honen helburu 
nagusia, baina uste dut 108 ezaugarri (gehiago ere aipatzen dira zeharka) eta 
bakoitzaren gutxi gorabeherako eremuak zehaztea ere dialektologia eta eus- 
kalaritza arloetan dabilen batendako baino gehiagorendako lagungarri gerta- 
tuko dela. Sarri leporatu zaio Bonaparteri ezagutu zituen ezaugarriak adiera- 
zi ez izana, eta Bonaparteren ondorengoek ere ez dute bide horretan askorik 
aurreratu. Txillardegik UEUko eskoletan erabilitako lanabesak eta Txillarde- 
giren beraren zuzendaritzapean plazaratutako Euskal Dialektologidren hmta- 
penak liburua (UEU 1983, 1987) dira salbuespena. 

Bestalde, 108 ezaugarrion eremuak zehaztu ondoren, Bonaparteren eus- 
kalki sailkapena ez dela guztiz egokia ohartu naiz eta aztertutako ezaugarrion 
eremuekin hobeto datorren beste bat aurkeztea erabaki dut (ikus amaierako 
'ondorioak' eta mapa). 

Saioaren egitura dela-eta, multzo bakoitzari zegozkion ezaugarriak aur- 
keztu ditut lehenengo eta, oharretan, ezaugarri bakoitzaren gaineko argibi- 
deak eman ditut gero. 

Sarrera hau itxi aurretik beste ohar bi ere egin nahi ditut. Adibide asko 
Mallabikoak dira. Bizkaiko iparrekialdean, Gipuzkoako mugatik gertu, dago 
Mallabia. Adibideak bertatik hartzeak ez du esan nahi, jakina, hizkera hori 
besteak baino hobea denik, bestek ez duen dohainak dituenik. Nire sortizke- 
ra Mallabikoa izatean eta ondoen hizkera hori ezagutzean datza aukera ho- 
rren arrazoia. Gainontzeko albisteak eta adibideak ere, bestelako iturririk 
aipatzen ez den bitartean, neuk zuzen-zuzenean jasotakoak dira. 
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Bigarrenik, lan honek asko zor diela Xabier Artiagoitiak, Ifiaki Cami- 
nok, Jose Inazio Hualdek eta Patxi Saiaberri Zaratiegik egindako ohar eta 
iradokizunei aitortu behar dut'. 

Ezaugarri multzoak2 
(1) EH-ko erdiguneko eremu zabaleko bereizgarriak. 
(2) EH-ko erdiguneko eremu murritzagoko bereizgarriak. 
(3) Mendebaleko bereizgarriak. 
(4) Ekialdeko bereizgarriak. 
(5) Ipar EH-ko bereizgarriak. 
(6) Hego EH-ko bereizgarriak. 
(7) Euskara nafarraren bereizgarriak. 
(8) Euskara giputzaren bereizgarriak. 
(9) Mendebaleko eta erdialdeko bereizgarriak. 
(10) Eremu banaketa nabarreko ezaugarriak. 
(1 1) EH osoan, baina eremu trinkorik osatu gabe, betetzen direnak. 

1. EH-ko erdiguneko eremu zabaleko bereizgarriak 

1 . 1 .  Eremua 
EH gehienean betetzen dira multzo honetako ezaugarriak. Bazter hiz- 

kerak geratu dira eremutik kanpo, hau da, mendebalekoak, zuberera, erron- 
kariera eta zaraitzuera. Burunda ere3 -eta Sakana, oro har- eremutik kan- 
po azaltzen da sarri eta Gipuzkoako Goierri bera ere bai inoiz. Eremu murri- 
tzagoan betetzen den ezaugarri bat edo beste ere bada tartean. 

1.2. Ezdugarrien aurkezpena 
( 1 )  sglpl bereizten duen azentua galtzea. 
(2) Hitzoina -a + a mugatzailea --> -a. 
(3) N-N-N saileko eta trinkoen hitano alokutiboetako 3. pertsonetan z-. 
(4) Ablatibo singularreko - (e)tik eta motibatiboko -ga(i)tik aldaerak. 
(5) Partitibo eta partizipioetako -(r)ikan, ablatiboko -(eta)tikanl-gandikan, motibatibo 
eta helburuzko -ga(i)tikan, perpaus konpletiboetako -(e)nikan eta modu-denbora per- 
pausetako -(e)hrikan aldaerak. 
(6) Aditzetako -te pluralgilea. 
(7) Aditz-izenetako -tzenl- ten aldaerak. 
(8) -ki aditz atzizkia. 

* Neure esker ona erakutsi nahiko nieke, era berean, euren hizkeren gaineko hainbat 
albiste eta argibide eman didaten Josemari Arakama (Sakana), Xabier Bilbao (Getxo), Ifiaki 
Camino (Donostia eta Aezkoa), Jean-Louis Davant (Zuberoa), Mikel Olano (Areso eta 
Leitza), Juanjo Respaldiza (Orozko), Txomin Sagarzazu (Hondarribia) eta Juan Joxe Zubiri 
(Arano eta Goizueta) adiskideei eta, bereziki, buruan neukan euskalkien mapa paperean ja- 
rri duen Andoni Elordui marrazkilariari. 

Erabiliko diren laburduren esangura: B (Bizkaia), EH (Euskal Herria), G (Gipuz- 
koa), L (Lapurdi), NB (Nafarroa Beherea), NG (Nafarroa Garaia), Z (Zuberoa), a.e. (ahoz 
esana, norbaitek zuzen-zuzenean eman didan albistea), orok. '(aldaera) orokorra'. 

Sakanako mendebalean dago Burunda eta sei herrik -Ziordia, Olatzagutia, Altsa- 
su, Urdiain, Iturmendi eta Bakaiku- osatzen dute. Guztiz berezia da bertako hizkera 
(zehatzago in Zuazo 1994). 
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1.3. Oharrak 
(1) Dirudienez, sglpl bereizten duen azentua galdu egin da EH-ko erdi- 

p n e k o  hizkeretan. Gorde dutenen artean, berriz, joera bikoitza nabari da. 
a) B-ko eta G-ko hizkerena: pluralean singularrean baino ezkerrerago 

ezartzen da. Horren adibide, Mallabian 'ume' hitzaren deklinabidean erabil- 
tzen diren aldaerak: erg. sg. umíeklpl. úmiek dat. sg. umíailpl. úmiei; genit. 
sg. umíanlpl. úmien; soziat. sg. umías, umíakinlpl. úmiekin ... 

b) Z-koa eta Erronkarikoa: singularrean azkenaurreko silaban eta plura- 
lean azkenean ezartzen da. Horren adibide, Z-ko erg. sg. mithílaklpl. mithi- 
lék. NG-ko zenbait hizkeratan ere (Imotz, Basaburu biak eta Larraun, behi- 
nik behin) pluralean singularrean baino eskuinerago egon ohi da. Areson, 
adibidez: erg. sg. gizónaklpl. gizonák dat. sg. gizánailpl. gizonái; genit. sg. 
gizónanlpl. gizonán; soziat. sg. gizónakinlpl. gizonákin (Olano 1998) (ikus, 
gainera, Gaminde 1998, Ibarra 1995: 359 eta Zuazo 1997: 406-407. Erron- 
karikoaz, berriz, Hualde 1995). 

Dena dela, B-ko eta G-ko hizkera batzuetan ere galduta dago -gazte- 
riaren jardunean, batik bat- azentu bereizgarria (azentu gaiez zehatzago in 
Gaminde & Hualde 1995 eta Hualde 1998). 

(2) -a + a --> -d; cf. makikz + a-->makila. G-ko ekialdean, NG gehiene- 
an, L-n eta NB-n gauzatu da. 

Gainontzeko bilakaerak: 
a) -a + a --> -ea (> - ia.. .); c f. makillea 1 makillia 1 makillie 1 makille 1 maki- 

lli. B-n eta Arabako eremu euskaldunean ez ezik, G-n ere betetzen da eta 
Deba (Itziar gaina barne)-Azpeitia-Errezil lerroraino eta Goierri osora heda- 
tzen da. NG-ko Burundan ere betetzen da. Lerro hori baino ekialderago -a + 
a --> -aa emaitza jaso du Gamindek (1995: 3 19) Zumaian, adin handiko 
hiztunen jardunean: áizpaa (3 silaba), alábaa (4 S), azáa (3 S), errótaa (4 S), 
neskáa (3 S), patátaa (4 S), tabérnaa (4 S). Abaltzisketan -Goierriko mugan, 
beraz-, -a + a --> -á omen dago zenbait hitzetan: aská, azá, babá, neská, sal- 
dá (Fidel Altunak a.e.) 

b) -a + a --> -ard; cf mákkzra. Zaraitzuko bereizgarria da, baina absolu- 
tibo singularrean baizik ez da tartekatzen -r-. 

c) -a + a --> -4 cf. makhilá. Z-n eta Erronkarin, behinik behin, bete- 
tzen da. 

(3) N-N-N saileko eta trinkoen hitano alokutiboetako 3. pertsonetan z-; 
cf. ziok, zioagu, mtorrek, mkiagu. L, G eta NG gehienean nagusitu da. Haue- 
xek dira gainonneko aukeren gutxi gorabeherako eremuak (zehatzago in Iri- 
zar 198 1-2). 

a) d-; cf. dakokldiok 'ziok'. L-ko Aturrialde gehienean (dirudienez, Mu- 
gerren eta Hiriburun izan ezik4), NB-n eta Z-n dago. NG-ri dagokionez, 
Erronkarin, Zaraitzun, Erroibarko iparraldean (Bizkarreta-Gerendiain, Mez- 
kiritz eta Esnotz, baina adizki jakin batzuetan baizik ez), Baztanen (Orono- 
zen izan ezik) eta Ergoienen (Lizarraga eta Dorrao) erabiltzen da. G-ko men- 

Lapurdiko iparrekialdean dago 'Aturriaidea' deitu ohi den eskuaidea. Administra- 
zioz Lapurdikoa den alderdi hau, euskaikiari dagokionez 'ekialdeko behenafarrera' barruan 
kokatu zuen Bonapartek. Zoritxarrez ez dago aztertuta bertako hizkera berezia, baina Bes- 
koitzekoaz behinik behin, Henri Duhauren saioa daukagu (Duhau 1993). 



KOLDO ZUAZO 

debalean ere bada, Deba barrenean -aditz iragangaitzetan gehienbat5- eta 
Mutrikun, Urretxun, Legazpin eta Zegaman. 

b) [j] tankerako ebakerak; cf. yeutzdk. B-ko sartaldean erabiltzen dira. 
c) [x]; cf. jotmk. B-ko iparrekialdean, Deba arroan eta Burundan era- 

biltzen da. 
d) [S]; cf. xakok. Behinik behin Aezkoan eta Ofiatin erabiltzen da. 
(4) Ablatiboko -tik eta motibatiboko -gafi)tik aldaerak EH osora heda- 

tu dira, batez ere euskara estandarrean horiexek hobetsi direnetik. 
Bazter hizkeretan diraute -ti/-gati aldaerek bizirik, nahiz eta hauetan ere 

-tik l-gaitik lehian diren. B-ko sartaldean, Arabako eremu euskaldunean, G- 
ko hegoalde osoan eta NG-ko Sakanan eta -0lanoren (1998) arabera- 
Areson eta Larraunen erabiltzen dira. Z-n -Basabürüan, gehienbat6- eta 
Erronkarin ere badira. Goierrin eta Sakanan iraun dute -ti eta -gati aldaerek 
indartsuen, Goierrin -tiol-gatio ere lehian direla; cf. Beasaingo etxetio 'etxetik', 
eitteatio 'egiteagatik'. Motibatibo eta helburuzko -gatio aldaera eremu zabala- 
goan ere bada, Areson bertan (Olano 1998) eta Urretxun, esate baterako. 

Z-n, Erronkarin eta Zaraitzun izen bereziak eta arruntak desberdindu 
egin ohi dira: -ti(k) izen arruntetanl-rik berezietan, hala nola, Z-ko 
hotelétil Mduleik. 

B-ko sartaldean denbora balioarekin iraun du -(r)ik aldaerak adberbio 
jakin batzuetan. Horren adibide, Getxoko goxérik yon dire 'goizetik joan di- 
ra', amr ik  ona 'atzotik hona', nosik ona 'noiztik hona'. Egun ihartuta dago, 
dena dela (zehatzago in Gaminde 1994: 547-548). 

( 5 )  - (r)ikan, - (eta)tikanl-gandikan, -ga(i)tikan, - (e)nikan, - (e)larikan 
tankerako aldaerak L-n eta NB-n badira, baina ez dira ohikoak Z-n. G-ri da- 
gokionez, iparraldean baizik ez dira erabiltzen, Mutriku7, Mendaro eta El- 
goibar barne. NG-n, azkenik, batez ere ipar-mendebalean, Bortziriak, Berti- 
zarana, Malerreka, Basaburua, Imotz, Leitza-Goizueta-Arano bitartean era- 
biltzen dira. 

Dena dela, aldaera guztiek ez daukate hedadura bera. NG-n, esate bate- 
rako, badirudi - (r)ikan eremu zabalagoan erabiltzen dela, hala nola, Aezkoan 
(Camino 1997: 390) eta Burundan. Ipar EH-n, berriz, perpaus kontzesiboe- 
tan oso hedatuta dago- (r)ikan aldaera (cf. imnikan ere tankerakoak). 

(6) -te pluralgileari dagokionez, hiru gertakari bereizi behar dira: 
a) Iragangaitzetako 2. pertsona pluraleko -te, cf. mrete, zineten, mudete. 

Eremu zabalenekoa da. Soil-soilik mendebala (Deba barrena izan ezik), Sa- 
kana eta Larraungo hizkera gutxi batzuk (Oderitz eta Madotz, behinik 
behin), Z, Erronkari eta Zaraitzu dira salbuespena. Dena dela, Z-ko salbues- 

Antzuola, Bergara, Soraluze, Elgoibar eta Mendaro izendatzeko darabilt 'Deba ba- 
rrena' deitura. Hizkeraren aldetik nortasun berezia dauka hemengoak; mendebaleko eta er- 
dialdeko eremuen 'tarteko hizkera' izatetik datorkiona. Lantzean behin Oñati, Elgeta, Ei- " - 
bar eta Errnuko hizkerak ere bat datoz erernu horrekin. Oraingo honetan, esate baterako, 
daokln 'zagokín', datokln 'zatorrekín', dabikln 'zabilekln' tankerako adizkiak erabiltzen di- 
ra Ermuan bertan (Aranberri 1996: 106). 

Z-ko he~oaldeko alderdi menditsua da 'Basabürüa'. Z barruan berezia da bertako 
'3 

hizkera, hainbat ezaugarriri dagokionez kontserbatzailea. 
' Orain artean 'gipuzkeraren' barruan sartu ohi da Mutrikuko hizkera, baina ez zait 

iruditzen zeharo eta erabat horrela denik. Mendebaleko zein erdialdeko ezau~arriak bietarik '. 
ageri da hizkera honetan; eremu bien 'tartekoa' da, beraz. 
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pena ez da erabatekoa, -(i)e dago izan-en adizkietan (zid@)e 'zarete', zinién 
'zineten'), *edin-enetan (zitéelzitíe 'zaitezte', zintjén 'zintezten') eta ibili-rene- 
tan (zabiltzaié 'zabiltzate'), baina -te dago gainerako trinko iragangaitzetan 
(zauzté 'zaudete', zoazté, tmizté 'zatozte') (Larrasket 1939: 25 eta J-L. Da- 
vantek a.e). 

b) 3. pertsona pluraleko -te; cf. dute, dakite, zaiote 'zaie', dioteldakote 
'die'. Eremu murritzagokoa da. Arestian 6a)-n aipatu berri diren hizkerak ez 
ezik, isoglosatik kanpo daude, era berean, NB-ko Amikuze gehiena (Irizar 
198 1-2: 147)*, G gehiena (soil-soilik Donostia-Astigarraga-Hernani eta Irun 
bitartean dago -b) eta NG-ko mendebaleko hizkera batzuk, alegia, Sakana, 
Araitz, Larraun eta Basaburu Ttiki gehiena (Goizueta, Saldias eta Beintza- 
Labaien ez besteak)1° (Irizar 1991 eta 1992). 

c) Iragankorren orainaldiko 2. pertsona pluraleko -te, cf. duzute, úaki- 
zute. Hauxe da hiruretan eremu murritzenekoa. G-ko iparrekialdean (Do- 
nostia-Astigarraga eta Irun bitartean), Goizuetan, Basaburu Handian eta 
Imotzen baizik ez da erabiltzen (Irizar 199 1 eta 1992). 

(7) Aditz-izenak osatzeko -tzenl-ten erabiltzen dira Hego EH-ko erdigu- 
nean, bigarren hau aditza -n batez eta 'txistukari + Z batez amaitzen denean, 
hala nola: edaten, ikusten, irabazten, erakusten, uzten. 

Hauexek dira gainontzeko aukerak: 
a) -ten. Mendebalean (Deba barrenean izan ezik), Z-n eta Zaraitzun, 

behinik behin, -n eta 'txistukari + i' batez amaitutako aditzekin ez ezik beste 
batzuekin ere erabiltzen da -ten aldaera. Horren adibide, Mallabiko ekarten 
'ekartzen', ibiltten 'ibiltzen', ipintten 'ipintzen', ja(&)itten 'jaikitzen', eukitten 
'edukitzen', iltten 'hiltzen', joten 'jotzen'. Badirudi Z baino mendebalerago ere 
badela -ten, Beskoitzen bertan, esate baterako: ekbarten 'ekartzen', eorten 
'erortzen', iilten 'ibiltzen', ixurten 'isurtzen', jarten 'jartzen' (Duhau 1993: 5 5). 

b) -iten; cf. atxemaiten, igaiten, iasaiten, ioaiten, ioiten, ukbaiten. Ipar 
EH gehienean -L-ko hegomendebala da salbuespena- eta Erronkarin 
gorde da partizipioa -n edo -o batez amaitu ohi denean. Basaburu Ttiki ge- 
hienean -Aranon eta Areson ez besteetan- hiru aditzetan agertzen da: 
eamatten (< eramaiten), egotten (< egoiten) eta ematten (< emaiten). Hiru 
horietaz gainera, erratten, izatten ere badira Bortzirietan eta ebatten 'ebaki- 
tzen' Aranon eta Goizuetan. Beste bazter hizkera batzuetan ere badira aztar- 
nak, hala nola, Orozkoko emoiten, igoiten, joiten, urteiten. 

C) -etan; cf. kantetan 'kantatzen', mogitan 'mugitzen', botetan 'botatzen', 
erretan 'erretzen'. Mendebaleko hizkera batzuetan erabiltzen da, partizipioa 
-a(d)u, -idu, edota -a, -e bokalez amaitzen denean. 

NB-ko iparrekialdean dago Amikuze eskualdea. Hizkera berezia da bertakoa, zubere- 
rarekin kidetasun asko dituena. Ez dago behar bezala aztertuta, Haase 1992 saioa gorabehera. 

Donostian ez erabat. Igeldon eta Aiíorgan -e da nagusi eta, Iíiaki Carninoren arabera 
(a.e.), Ibaetan ere bai. Hernanin ere lehian dira -e eta -te. 

10 Zortzi herrik A r a n o ,  Goizueta, Areso, Leitza, Ezkurra, Eratsun, Saldias eta 
Beintza-Labaien- osatzen dute Basaburu Ttikia.. Areso eta ~ei tzako hizkerak baizik ez 
daude aztertuta (Olano 1998), baina, hala ere, hizkuntza aldetik oso erernu nabarra dela 
ernaten du. G-kin lotura estua dute Aranok eta Aresok, baina Beterrirekin (Hernanirekin, 
zehatzago) Aranok eta Toloserriarekin Aresok. Bortzirietatik hurbil dago Goizueta eta Ma- 
lerrekatik hurbil Beintza-Labaien eta, hein batean, Saldias. Leitzak, Ezkurrak eta Eratsunek, 
berriz, Basaburu Handiko hizkerekin dute lotura estua. 
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d) -tuten; cf. apurtuten 'apurtzen', lotzatuten 'lotsatzen', errepartiduten 
'errepartitzen'. B gehienean da sistematikoa eta erregularra, aztarnak handik 
kanpo ere aurki daitezkeen arren. Partizipioa -tu, -atu, -idu denean erabil- 
tzen da. 

e) - tzean (> - tzien); cf. artzean 'hartzen', batzean 'batzen', kentzean 
'kentzen'. B-ko hizkera gutxi batzuetan (hda nola, Arratia, Zeberio, Txorie- 
rriko zenbait, Mungia, Bermeo) gorde da, partizipioak silaba bi eta -tu 
amaiera daukanean. Ofiatin -tzé(e)n erabiltzen da eta, abs. singularrean, 
-eial-eie Ofiatin eta bere inguruetan (cf. artzeie 'hartzea', sartzeie 'sartzea'. 
Zehatzago in Elortza 1994: 469-470 eta Erostarbe 1994: 498-499). Goierri- 
ko hizkera batzuetan ere (Zegama, Segura, Idiazabal) izan omen da, Izagirre- 
ren (1965: 199) arabera". 

f) - ketan; cf. eskaketan 'eskatzen', gorriketan 'gorritzen', bigunketan 'bi- 
guntzen'. Deba gorenean12 erabiltzen da, partizipioak silaba bitik gora eta 
-a&, -itu, -tu amaiera daukanean. 

g) -tan; cf. akabatan 'akabatzen', edatan 'edaten', eltan 'heltzen', izartan 
'ezartzen (Mimelena 1953). Erronkariko bereizgarria izan da. 

(8) -ki aditz atzizkia edukiki, egoki, ekarki, erabilki, eramaki, etorki, ibil- 
ki, izaki, jakinki, joaki, ukanki aditz trinkoetan eta trinko antzeko diren ari- 
ki, biziki, helduki aditzetan azaltzen da. Bdio puntukaria dauka sarritan eta 
bestelako batzuk ere bai beste zenbaitetan (zehatzago in Ifiigo et alii 1995). 
Oiartzungoak dira hauek: ni mendiyan ibilki ta au tokatu zit (--> 'ni men- 
dian nenbilen eta hau tokatu zait'); ta antxegu ixi-ixillak eon be6 deusejakin- 
ki eztd (--> 'eta hantxe gu isil-isilak egon behar, deus ere jakin ez etá') (Fraile 
& Fraile 1996: 105-106). 

Aldeak alde, L-n, NB-n, NG gehienean eta G-ko iparrekialdean erabil- 
tzen da. NG-ri dagokionez, isoglosatik kanpo daude Erronkari eta Zaraitzu, 
alde batetik, eta Araitz, Larraun eta Sakana, bestetik. Baita Basaburu eta 
Imozko hizkera batzuk ere. G-ri dagokionez, Errenteria eta Irun bitartean 
erabiltzen da gehienbat (NG-ko eta G-ko egoeraz, ikus in Ifiigo et alii 1995 
eta Zuazo 1997: 408, hurrenez hurren). 

2. EH-ko erdiguneko eremu murritzagoko bereizgarriak 

2.1 . Eremua 
Oso nabarra da ezaugarrion eremua. Alde batetik, badira Gipuzkoan 

eta bere inguruetan betetzen direnak, degia, Lapurdiko itsasaldean, Nafarro- 
ako mendebalean eta Bizkaiko ekialdean. Beste batzuk, berriz, Lapurdin, 
Nafarroa Beherean eta Nafarroa Garaian betetzen dira. 

" Joxe Migel Barandiaranek 20. mendearen erdialdean Ataunen jasotako ipuinetan 
ere artzeen, biltzeen, jartzeen, saltzeen bokal bitudunak ageri dira (Azurmendi 1996: 65), 
baina ez dirudi gaurregun bizirik daudenik. 

l 2  Leintz ibarrak (Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasate batzen dituena), 
Oñatik eta Aramaiok osatzen dute 'Deba gorena' deitzen dudana ('Deba barrenaz' zer 
ulertzen dudan (5) oinoharrean argitu da). Ofiati ez dator eremu honekin zeharo bat. Alde 
batetik, bere ezaugarri bereziak ditu eta, bestetik, Deba barrenarekin ere bat egiten du sarri- 
tan. Aramaiori dagokionez, guztiz berezia da Oleta auzoko hizkera. Otxandio ondoan dago 
Aramaioko auzo hau eta hizkeran ere ageri-agerian dago hurbiltasun -'berdintasun', ze- 
hatzago esanda- hori. Aramaioko gainontzeko auzoetan, ostera, Leintz aldeko hizkera be- 
ra -edo berdintsua- egiten da. 
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2.2. Ezdugarrien aurkezpena 
(1) Hiatoetako epentesiak: 

a. /i-+VI arteko [j] tankerakoak. 

b. /u-+VI arteko [b] tankerakoak. 

(2) Asimilazio bustidura indartsua (eta despalatalizatzeko joera). 

(3) Genitibo singularraren morfemako -aren > -ain bilakaera. 

(4) N-N-N saileko *-i- erroaren erabateko nagusitasuna. 

(5) Partizipio burutu gabea duten ahalerako egitura perifrastikoak. 

(6) amedo hautakariak > edo. 

2.3. Oharrak 
la) / i + V /  arteko [j] tankerako epentesiak; cf. mendiy(a1-e). B-ko 

ekialdeko erdian (baina Bilbo eta Nerbioi arroa barne direla), Deba arroan, 
G-ko iparraldean, L-ko 'kostatarrean13 eta, NG-ri dagokionez, Bortzirietan, 
Sunbillan, Aranon eta Sakanan erabiltzen dira. 

B-ko iparrekialdean, Deba arroan eta Ararnaion, Azkoitian, Mutrikun 
eta Deban [X] ebakera dago: mendipla /-e. 

lb)  /u-+VI arteko [b] tankerako epentesiak; cf. burub(a1-e). G-ko ipa- 
rraideko zenbait hizkeratan (gehienetan atzeraka doa) eta Sakanan erabiltzen 
dira (zehatzago in Hualde 1996: 52). L-ko itsasaldeko hizkera batzuetan ere 
(Donibane-Lohizune, Getaria eta Bidarte) aurkitu ditu Koldo Artolak (in 
Irizar 1997: 262) zenbait aztarna. 

Bereziki nabarmentzekoa da Sakanako bizpahiru herritan -Arbizun, 
Lakuntzan eta, ahulago, Arruazun- lb/ herskaria ebakitzen dela (Hualde 
1996: 50-5 1). 

(2) Aldeak aide, asimilazio bustidura indartsua B gehienean (hegomen- 
debaleko Arratia, Txorierri, Orozko eta Zeberio ibarretan izan ezik), G oso- 
an, L-ko 'kostatarrean' (Bidarten izan ezik) eta, NG-ri dagokionez, Bortziriak 
(Etxalarren izan ezik), Bertizarana, Lantz, Ultzama, Atetz, Imotz eta Sakana 
(Burundan izan ezik) bitartean dago. 

Aipatu den eremuan, aldeak alde, n --> 6 eta l --> ll bustitzeaz gainera, 
t --> tt eta d --> dd ere bustitzen dira eta, bustidura, /jV/ ingurunean ez 
ezik, beste ingurune batzuetan ere gauzatzen da, hala nola, I j l ,  V I ,  
/i-#/ inguruneetan (bustidura gaiez zehatzago in Oñederra 1990). 

Mallabian, esate baterako, indartsua da asimilazio bustidura eta honako 
inguruneotan betetzen da14: 

a) / j V /  ingurunean: polaifiak 'polainak (oinetako mota)', émaille 
'E-maila (posta elektronikoa)', segaittik 'zergatik'. 

b) Ij-#/ ingurunean: laifi 'lain', gásoill 'gasoil', nunbaitt 'nonbait'. 
c) / i V /  ingurunean: márketifie 'marketing-a', millegrue 'milagroa', kit- 

terrie 'gitarrá. 

l 3  L-ko itsasaldeko zortzi herritan -Hendaia, Biriatu, Urrufia, Azkaine, Ziburu, Do- 
nibane-Lohizune, Getaria eta Bidarte- egiten den hizkerari deitu ohi zaio 'kostatarra'. Be- 
rezia da hizkera hau, baina ez dago behar bezala aztertuta. 

l 4  Maileguen adibideak aukeratzen ahalegindu naiz, asimilazio bustidura maileguetan 
ere betetzeak bilakaera honek daukan bizitasuna erakusten duelako. 
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d) Ii-#/ ingurunean: bioliñ 'biolin (musika tresna)', trdnkill 'trankil 
(lasai) ', bakitt ' badakit'. 

e) Oso arrunta da d > dd li [1, n] V I  ingurunean: aleginddu 'ahalegin- 
du', indderra 'indarra', ein-ddou 'egin dugu'. 

f) Oso arrunta da, era berean, t > tt li [l, n] V I  ingurunean: erremin- 
ttie 'herramienta', ibilttarixe 'ibiltaria', ipintten 'ipintzen', pinttau 'pintatu'. 

Arestian aipatutako isoglosatik kanpo dauden hizkeretan, orokorrak di- 
ren s --> x eta ts --> tx bustidura bilakaerez gainera (cf. ixilik, itxmo), oro har 
behintzat, n eta l baizik ez dira bustitzen eta, bustidura, I j V I  ingurunean 
baizik ez da gauzatzen. Baztangoizan15, esate baterako, arrañe 'arraina', ezpa- 
6a 'ezpaina', erdolla 'erdoila', otsalle 'otsaila' dauzkagu lj-VI ingurunean eta, 
ostera, biletu 'bilatu', makile makila', ozpine 'ozpina', zikine 'zikina' Ii-VI 
ingurunean (Salaburu 1984-2: 158- 159). 

L gehienean ('kostatarrean' izan ezik) eta NB-n ez dago asimilazio bus- 
tidurarik eta, aitzitik, despalatalizatzeko joera nabari da. Berdin gertatzen da 
NG-ko Aezkoan eta Burundan. Horren adibide, gaztelaniatik mailegatutako 
botila gazt. 'botella', dainu gazt. 'daiío', goinatulgoinata gazt. 'cufiadol-a', kai- 
nu gazt. 'caiío', kuadrikz gazt. 'cuadrilla', kutxilo gazt. 'cuchillo', pastila gazt. 
'pastilla' Altsasuko aldaerak (Izagirre 1967). 

(3) Genitibo singularraren morfeman eta beronen eratorrietan -aren > 
-ain (> -ein) bilakaera bete da L-ko eta NB-ko hizkera batzuetan eta euskara 
nafarraren eremuko ekialdeko beste batzuetan. Baztango perpaus honetako 
adibide biak dira horren lekuko: atsaldetan gaten naiz maiz nere senarrein 
amain ikustera 'arratsaldeetan joaten naiz maiz nire senarraren arnaren ikus- 
tera' (N'Diaye 1970: 66). 

Bilakaera bera bete da geroaldiko morfeman (-en > -in) eta eremu zaba- 
lagoan daukagu hau. Altsasun bertan, esate baterako, esain 'esanen', fdin 
(< fanen) 'joanen', jain 'janen', yain 'eroanen, edanen' bildu zituen Izagirrek 
(1 967). 

Mendebalean eta erdialdean -an da genitibo singularreko aldaerarik 
ohikoena eta -den/-an Z-koa, nahiz eta euskalki honetan -ain hori ere baden, 
batez ere genitibo gainean eraikitako deklinabide kasuetan. Horren adibide, 
soziatiboko -aiki(lan) (orok. '-arekin') eta destinatiboko -aintako (orok. 
'-arendako') . 

(4) N-N-N saileko *-i- erroaren erabateko nagusitasuna; cf. diguzu, di- 
dazu, didakln. Euskara giputzean eta NG gehienean zabaldu da. NG-ri da- 
gokionez, Burunda, Etxarri-Aranatz eta Ergoiena, alde batetik, eta Aurizbe- 
rritikI6 ekialdeko hizkerak, bestetik, dira salbuespena. Artzibarko iparraldean 
(Luzarreta, Hiriberri, Arrieta, Azparren eta, beharbada, Zaragueta, Gorraitz 
eta Imizkotz), Orotz-Betelun eta Erroibarko iparraldean (Bizkarreta-Geren- 
diain, Mezkiritz, Esnotz eta Lintzoain) *-i- eta -ako-1-eko- tankerako erroak 

l 5  Baztango iparrekialdeko eskualdeari, Amaiur, Azpilkueta, Arizkun eta Erratzu he- 
rriek osatutakoari, deitzen zaio 'Baztangoiza'. Ez da erabat berdina Baztan osoko hizkera. 
Asimilazio bustidurari dagokionez, esate baterako, oso ahula da Baztango iparraldean eta 
indartsu samarra hegoaldean -'Basaburua' eskualdean- eta Baztango gainerako hizkere- 
tatik hainbeste aldentzen den Oronozkoan. 

l6 Aurizberri administrazioz Erroibarri badagokio ere, hizkera aldetik Aezkoatik dago 
hurbil. 
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lehian (izan) dira eta, bigarren hauek, datiboa 3. pertsonakoa denean erabili 
ohi dira (Irizar 1992b). 

Alderantziz gertatzen da L-ko mendebalean. Datiboa 3. pertsonakoa 
denean erabiltzen da hemen *-i- erroa. Bidarte, Arrangoitze, Basusarri, Sen- 
pere eta Ainhoa bitartean, behinik behin, zabaldu da erro hori eta hizkera 
hauekin bat datoz Urdazubi eta Zugarramurdi. Berdintsu gertatzen da Baz- 
tanen: datiboa 'hari' denean *-i- erabiltzen da beti; datiboa 'haiei' denean ez 
erabat (cf. Irizar 1997 eta Salaburu 1984-2: 228hh). Sarriago erabiltzen da 
*-i- erroa Oronozen, baina hemen ere lehian dira *-i- eta *eradun gisakoak 
(Irizar 1992- 1 : 585). 

Mutrikun, Mendaron eta Elgoibarren ere bada *-i- erroa, baina "eutsi 
da mendebaleko hizkeretan erabili ohi dena. 

(5) Partizipio burutu gabea duten ahalerako egitura perifrastikoak za- 
baldu dira Ipar EH osoan eta euskara nafar gehienean. Horren adibide, 
N'Diayek Baztanen jasotako hauek: tenorez tortzen a l  naiz (75); edozein ga- 
ten ['joaten'] a l  da nere partez (1 06); etzen aunitz denboraz gaten a l  (7 1); 
etzinioken argiago mintzetzen a l  (123). Eremu honetan, gainera, badirudi ge- 
roz eta gutxiago erabiltzen direla *emn, *edin eta *iron aditzen trinkoak". 

Mendebalean eta erdialdean, aldiz, arrunt samarrak dira oraindik *emn, 
*edin eta egin errodun adizkiak eta bestelako egitura perifrastikoetara jotzen 
denean ere ez da partizipio burutu gabedunik erabili ohi; cf. egin a l  dulezin 
du egin, badauka egitea tankerakoak. Erronkarin eta Zaraitzun ez dirudi eza- 
gunak izan direnik eta Aezkoan ere ez dira ohikoak (1. Caminok a.e.). Ere- 
mutik kanpo dago, era berean, Sakana. 

(6) Perpaus hautakarietan edo nagusitu da euskara giputz gehienean 
(Urolaldean eta Goierrin ez erabat) eta NG gehienean (Aezkoa bitarte guz- 
tian). Horren adibide, Fraile ahizpek (1996) Oiartzunen jasotako hauek: 
mutillak (e)sango ziyon, ametitzen a l  nazu o ez3163); i zer yaiz, ortzakin ja- 
yua (e)ro? (2 1 3). 

Goierriri dagokionez, batez ere galderetan dirau akz juntagailuak bizirik, 
hala nola, Beasaingo tontoa ze(r)a, ala? gisakoetan. Badirudi oraindik ez hain 
aspaldi biziago zela. Hainbat adibide aurki ditzakegu, behintzat, J.M. Baran- 
diaranek Ataunen jasotako ipuinetan: ta beela izpítu ta apuusto eifi ementzoe- 
en ea txakur txiki ue akz eiztariin zakurrek ote zien azkarraagook erregifia aur 
eitteko ementzeoon eta erregek aurreez jakin nai semea ala alaba eingo zoon; 
esan deiuekz kzunek egiiz a i  naizen akz ez (Azurmendi 1996: 13 1). 

3. Mendebaleko bereizgarriak 

3.1. Eremua 

Bonaparteren 'bizkaiera bera da hemen 'mendebala' deitzen dena, hau 
da, Bizkaian, Gipuzkoako Deba arroan eta Arabako eremu euskaldunean 
egiten den hizkera. Mendebalekotzat jotzen ditudan ezaugarri batzuk Uro- 
laldean, Goierrin eta Burundan bertan ere barreneratzen dira, dena dela. 

" Ekialdeko hizkeretan ahaleran erabili izan den *iron erroa (cf. (ikus) diro(ke)t, 
diro(ke), diro(ke)gu tankerakoak) ez da gaurregun batere arrunta, zer esanik ere ez gazteria- 
ren jardunean. 
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3.2. Ezdugarrien aurkezpena 
(1) -e > -a bilakatzeko joera. 

(2) Txistukari sail bien neutralizazioa. 

(3) 'Vj + dtz' > 'V + x, s l d  bustidura bilakaera. 

(4) Soziatibo sg. -a(ga)z/pl. -akaz morfema. 
1 (5) Hurbiltze adlatiboko - (e)rantd-(e)rutz morfema. 

(6) Erro berbereko erakusleak singularrean zein pluralean. 

(7) Erakusleak izenaren ezkerretara eta eskuinetara erabiltzeko joera. 

(8) 'edo + izenordain galdetzailea' egiturako izenordain zehaztugabeen sail osoa. 

(9) 'zer edo zer' egiturako izenordain sail osoa. 

(10) Nor-Nori saileko adizkietan j- tankerako ebakerak (orok. z-). 

(1 l),Nor-Nori saileko iraganaldia egiteko 'oraina + -n' (orok. zit- ...- n). 

(12) edun-en hitano alokutiboetako j- tankerako ebakerak (orok. di-). 

(13) Iraganaldiko adizkietan, 3. pertsonetako absolutibo argumentuei dagokien ko- 
munztadura morfema 0- (orok. z-). 

(14) 3. pertsonetako absolutibo argumentuei dagokien pluralgile (ia) bakarra -2. 

(1 5) Partizipioetan gazt. -ado > mend. -a(d)u (orok. -atu). 

(16) Partizipioetan gazt. -ido > mend. -i(d)u (orok. -itu). 

(17) Motibatibo eta helburu perpausetako -tk)earren morfema. 

(1 8) Perpaus konpletiboetako -(e)na morfema. 

(19) Aditz-izenak mugimentuzko aditzen osagarri direnean inesiboan erabiltzen di- 
ra (orok. adlatiboa). 

(20) Aditz trinkoa galdegai denean 'partizipioa + aditz trinko jokatua' egitura. 

3.3. Oharrak 
(1) '-a + a --> -ea'disimilatzearen ondorioz, hitzoina -e dutenak eta -a 

dutenak berdindu egiten dira deklinabide singularrean eta hbea (eta hbeari, 
hbearen, etab.) bezala tabernea (eta taberneari, tabernearen, etab.) esaten da. 
Hori dela-eta, hiztunak ez du beti zuzen asmatzen zein den mugagabeko for- 
ma eta, berez -e arnaiera dutenak, -a dutenekin nahasten ditu. Horren adibi- 
de dira Mallabiko hauek: andra 'and(e)re', basurda 'basurde', beh 'bele', ku- 
rutza 'gurutze', hba  'labe', hndara 'landare', lora 'lore', oba 'hobe', ota 'ote 
(zuhaixka)', -kume osagarria duten hitz elkartuak (cf. txakurkuma, txorikuma, 
katakuma), -une atzizkiaren eratorriak (cf. atérruna, úwuna, báltzuna, edú- 
rruna) eta baita mailegu berri zenbait ere (cf. aldnbra gazt. 'alambre'). 

-e > -a bihurtzeko joera hau '-a + a --> -ea' disimilazioa gauzatu den 
hizkera guztietan nabari da gutxi-asko; mendebaletik kanpo ere bai, beraz 
(ikus 5 1.2a). 

(2) Erabatekoa da txistukari sail bien neutralizazioa eta [H] eta [c] dira 
ebakitzen diren bakarrak. G-ko iparraldean ere oso hedatuta dago neutraliza- 
zioa. 

B-n /S/ > /;/ bilakatu denez, jatorrizko /S/ hori 1x1 bilakatu da gero bus- 
tiduraren eraginez. Ia B osoan bete da bilakaera hau, ekialdeko hizkera gutxi 
batzuetan izan ezik. Horren adibide, Lekeitioko bixar 'bizar', bixi 'bizi', gi- 
xon 'gizon', ixan 'izan', ixen 'izen', ixarra 'izarra', ixerdi 'izerdi' (Hualde et alii 
1994: 30). Adibideotan ikusten denez, bilakaera /i-VI ingurunean betetzen 
da. 
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(3) 'Vj + zltz' > 'V + x, sltx' bustidura bilakaera bete da, esate baterako, 
Mallabiko aldaera hauetan: mkora 'aizkora', axe 'haize', gox 'goiz', keixa (< ke- 
reim) 'gerezi', lexarra (< leimrra) 'lizarra', nm 'naiz', as 'haiz', nos 'noiz', alde 
batetik, eta aitx (< hureitz) 'haritz', atx 'haitz', atxur 'aitzur', bakotx 'bakoitz', 
gatx 'gaitz', urretx (< urreitz) 'hurritz' aldaeretan, bestetik. Bilakaera hau ez 
da betetzen Deba barrenean, gatx, keixa eta eremu zabalagoan ere erabiltzen 
den atxur aldaeretan izan ezik. 

(4) Ez dira mendebal osokoak soziatiboko -gad- kaz. Pluralean - kin era- 
biltzen da B-ko ekialdean, Deba arroan eta Aramaion. Singularrean, berriz, 
-as/-kin lehia dago aipatutako eremuan, eta -kin baizik ez Deba barrenean. 

( 5 )  Bitan banatzen du hurbiltze adlatiboko morfemak mendebala. B-ko 
sartaldean - (e)rantza tankerako aldaerak daude eta - (e)rutz, berriz, B-ko 
ekialdean, Deba arroan, Aramaion eta Mutrikun. Horren adibide, Mallabiko 
átzerutz, barrurutz, eskerrerutz, Donostiarutz. 

G osoan eta NG-ko mendebalean ere (Basaburu Ttikian eta Sakanan, 
behinik behin) bada -rutz, baina adizlagunetan soil-soilik, onutz(a), 
orrutz(a), arutz(a) eta onuzkaldea, onuzkahieko gisakoetan. 

(6) Singularrean eta pluralean erro berbereko erakusleak erabiltzen di- 
ren arren, zenbait hizkeratan badira batzuk eta besteak bereizteko bitarteko- 
ak. Mallabian, esate baterako, azentu bereizgarria dago: aréntzatlárentmt 
'harentzatlhaientzat', orrétanlórretan 'horretanlhorietan'. Baina Ofiatin, esate 
baterako, sg. oneklpl. oneik (< oneek) da bereizteko modua. Erro berbereko 
erakusleak erabiltzen dira Mutrikun ere. 

(7) Erakusleak izenaren ezkerretara eta eskuinetara erabiltzeko joera da- 
go mendebalean. Horren adibide, Mallabiko onek neskionek 'neska honek', 
órrek néskok 'neska horiek', or téllatuen 'teilatu horretan', amen etxien 'etxe 
honetan'. 

Hizkera batzuetatik besteetara gorabeherak izan daitezkeen arren, ez di- 
rudi alde bietan erabiltzea nahitaezkoa denik. Ematen du erakuslea indartu 
nahi denean egin ohi dela aukera hori. Horren adibide izan daitezke Ermu- 
ko hauek: etxe sar aundi bat san bentiori 'etxe zahar handi bat zen benta ho- 
ri'; ser esanda emote eban txdrtelori? 'zer esanda ematen zuen txartel hori?'; m- 
tu eiñjatak- esa otmn beste lagunorrek 'ahaztu egin zaidak- esan zion beste 
lagun horrek' (Aranberri 1996: 49). 

(8) 'edo + izenordain galdetzailea egiturako izenordain zehaztugabeen 
sail osoa dago mendebalean. Horren lekuko dira Mallabiko hauek: edonor, 
edonok, edonori, edonon 'edonoren' (eta edonogmledonokiñ, edonongana, edo- 
nonganafio, edononganako, edonongandik), edonos, edonun (eta edonungo, edo- 
nundik, edonora, edonorako, edonorutz), edoser (eta edosegasledosekiñ, edose- 
gaittik, edoseta 'edozertara', edosetako, edoselan, edoselako, edosenbat 'hainbat' 
adierarekin). EH osokoak dira edozeinledozoin eta euron eratorriak eta G-ko 
iparraldean ere badira, behinik behin, edozer eta bere eratorriak. Analogiaz 
sortutakoak dirudite mendebaleko gainerakoek eta eremu horrekin bat dator 
Mutriku. Gaurregun, dena dela, atzeraka doaz eta edozein lekutan (= edo- 
non), edozein lagunen (= edonoren) tankerakoak ari dira euren lekua hartzen. 

(9) 'zer edo ze+ egiturako izenordain sail osoa dago mendebalean. Ho- 
rren lekuko dira Mallabiko hauek: nónor, nónok, nónori, nónon 'nor edo no- 
ren' (eta nónogaslnónokifi, nónongana, nónonganafio, nónonganako, nónon- 
gandik, nónonganutz), nósonos, núnun (eta núnungo, núnundik, nónora, nóno- 
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rako, nónorutz), séoser (eta séosegaslséoseki~ séosegaittik, séoseta 'zer edo zerta- 
ra', séosetako, séoselan, séoselako). Mendebaletik kanpo ere erabiltzen dira noiz 
edo noiz, zer edo zer, nor edo nor eta euron eratorriak, baina, antza, mendeba- 
lean baizik ez da garatu sail osoa. Urolaldean ere badira hauetako batzuk, 
baina, dena dela, atzeraka doaz gaurregun eta zerbait tankerakoak ari dira 
euren lekua hartzen. 

(10) Nor-Nori sailean j- gisako ebakerak daude mendebalean. Horren 
adibide, Mallabiko [xlata, [xlakln [xlako, [xlaku, [xlatzu, [xhtzue, [xlakue 
(orok. 'zait ...'). Hasierako ebakera dela-eta, [j] tankerakoak (cf. OJako) daude 
B gehienean (Id/ ere bai zenbait hizkeratan) eta, ostera, [x] dago (cf. [xlako) 
B-ko iparrekialdean, Deba arroan eta Aramaion, salbuespen gutxi batzuk (g- 
Ondarroan eta [X] Ofiatin) gorabehera (zehatzago in Irizar 1981-2: 335hh). 

Beste ondorio fonetiko bat ere ekarri du mendebaleko bilakaera honek: 
ez + j- batzerakoan [u ebakera da emaitzarik zabalduena. Horren adibide, 
Mallabiko eplata, e/Z]ako (orok. 'e[c] ait, e[c] aio'). 

(1 1) Nor-Nori saileko iraganaldia egiteko 'oraina + -n' erabili izan da 
mendebal osoan lehenbiziko lekukoetatik hasita. Mallabian, esate baterako, 
jatan, játanljatanan, jakon, jatzun, jatzuen, jakuen (orok 'zitzaidan ...') 

(1 2) edun-en hitano alokutiboetan j- tankerako ebakerak erabiltzen dira 
mendebalean. Horren adibide, Mallabiko ju(n)at 'di(n)at', jokln 'dikln', 
ju(n)agu 'di (n) agu', jittu (n)at 'diti(n)at', jittu(n)man 'ziti(n)an'. Ohikoa da 
(cf. 1.3 eta 3.10) ebakera horren eremu banaketa: B gehienean [j] tankera- 
koak daude eta, [x], B-ko sortaldean eta Deba arroan. Eremu barruan dago 
Burunda, baina objektua plurala denean betetzen da soil-soilik. Altsasun, 
esate baterako, diat, dit, diu 'diagu' orokorrak erabili izan dira objektua sin- 
gularra denean eta mendebaleko jituat 'ditiat', jituk 'ditik', jituai 'ditiate', ob- 
jektua plurala denean. 

(13) Iraganaldiko adizkietan, 3. pertsonetako absolutibo argumentuei 
dagokien komunztadura morfema 0- da mendebalean18. Horren adibide, 
Mallabiko etorrenletosen 'zerorren/zetozen', eukenléuken 'zeukanlzeukaten', 
eutzenléutzen 'zionlzioten, zien, zieten'. Baina salbuespenak ere badira. Ma- 
llabian, esate baterako, z- dute izan-en adizkiek (san, siren), objektu plurale- 
ko edun-enek (sittu(e)nlsittúen 'zituen/zituzten'), jardun-enek (sierdu(e)nlsiér- 
duen 'ziharduenlziharduten'), irudi-renek (sirudienlsirúdixen 'zirudienlziru- 
diten'), *edin-enek (ahaleran seikien 'zitekeenlzezakeen', seikien 'zezaketen', 
seikíesan 'zitezkeenlzitzaketen' eta subjuntiboan sein' 'zedin', seittesan 'zitezen', 
seixen 'zezan', séixen 'zezaten'). Isoglosatik kanpo dago Deba barrena eta in- 
guruetako beste hizkera batzuetan ere zabalduz doaz z- duten adizkiak. Eiba- 
rren, esate baterako, eban (adinekoek)lseban (gazteriak) (orok. 'zuen'). 

Beste ondorio fonetiko bat ere ekarri du mendebaleko bilakaera honek: 
ez + 0- batzerakoan /E/ da emaitza, hala nola, Mallabiko e[i]eban, eNetorren 
(orok. 'e[c] uen, e[c]etorren'). 

(14) 3. pertsonako absolutibo argumentuei dagokien pluralgile ia baka- 
rra -z da mendebalean. Horren adibide, Mallabiko da(go)s 'daude', daroies 
'daramatza', daukes 'dauzka', jakos 'zaizkio', deutzus 'dizkizu'. Salbuespena 

l8  Morfema hori denborari dagokiola ere, eta ez absolutibo argumentuari, esan izan 
da; ikus, besteak beste, Laka 1993. 
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edun-en adizkiak dira: sittu(e)nlsittúen 'zituenlzituzten'). Mutrikun eta De- 
ban ere ugaria da -z (cf. Mutrikuko dios 'dizkio', dos 'daude', sitzakosen 'zi- 
tzaizkion'), baina hizkera hauetan beste aukera batzuk ere badira. 

(15) Partizipioetan gazt. -ado > -a(d)u bilakatu da mendebalean. Ho- 
rren adibide, Mallabiko akordau, arrankau, entrenau, komunikau, pentzau. 
G-ko sartaldean ere (Goierrin, Urolaldean eta, itsasaldetik, Zarautz bitarte- 
an) bete da bilakaera eta hizkera hauetan, gainera, gaztelaniatiko mailegu be- 
rrietara ez ezik beste edozein aditzetara ere hedatu da. Horren lekuko, Za- 
rauzko aukerau, barkau, eskau, gerau, sorau 'zoratu' (hauek guztiok erabili 
ezinak dira mendebalean). 

B-ko iparralde osoan -au > -a bilakatu da; hala nola, Lekeitioko altm 
'altxatu', armosa 'armozatu (gosaldu)', brilla 'brillatu', entrena 'entrenatú, ol- 
ga 'olgatu (jolastu)', tarda 'tardatu' (cf. goix gustiZdn olga-&be umíak 'goiz 
guztian jolastu dute umeek') (Hualde et alii 1994: 173-174). 

(16) Partizipioetan gazt. -ido > -i(d)u bete da mendebalean. Horren 
adibide, Mallabiko atrebidu, dibertidu, korregidu, permitidzt. Urolaldean eta, 
itsasaldetik, Zarautz bitartean ere bada bilakaera hau. 

(17) Motibatibo eta helburu perpausetan orokorra den -t(z)eagatik 
morfemarekin batera, -tk)earren ere bada mendebalean. Horren adibide, 
Mallabiko seu ikustiarren etorri nas. Urolaldeko hizkeretan ere bada morfema 
hau, nahiz eta gazteriaren jardunean -t@)eko (cf. zu ikusteko) erabiltzeko jo- 
era dagoen. 

B-ko sartaldeko hizkera batzuetan -t(e)arrik aldaera erabiltzen da. Ho- 
rren adibide, Basauriko suges egotarrik etorri nes 'zugaz egotearrik etorri naiz'; 
Samudiyora yoan de (sic) ixiko ukustarrik 'Zamudiora joan da izeba ikustea- 
rrik' (Arretxe 1994: 209). 

(18) Perpaus konpletiboak osatzeko -(e)na morfema ere bada mendeba- 
lean. Mallabikoak dira, esate baterako, bakitt berak ein-ddabena 'badakit be- 
rak egin duena'; esaun dau amengue estana 'ezagun du hemengoa ez den$. G- 
ko sartaldean ere (Urolaldean eta Goierrin, behinik behin) izan da morfema 
hau, gaurregun oso ohikoa ez den arren. Cf. Joxe Migel Barandiaranek Atau- 
nen jasotako adibide hauek: ala zeilela, buruun zerbait zeukena igarri ein' 
ementzion 'hala zebilela, buruan zerbait zeukana igarri egin omen zion'; nau- 
siik beelexe bee leengo a n d m  zana ezdutu ementzoon 'nagusiak berehalaxe bere 
lehengo andrea zena ezagutu omen zuen' (Azurmendi 1996: 125). 

(19) Aditz-izenak, mugimentuzko aditzen osagarri direnean eta norabi- 
dea edo helburua adierazten dutenean, inesiboan erabiltzen dira mendebale- 
an. Horren adibide dira Mallabiko hauek: seu bixittatzen nator 'zeu bisita- 
tzen nator'; berbaldi bat emoten ekarri dabe Bz'lbora 'hitzaldi bat ematen eka- 
rri dute Bilbora'; inglesa ikesten bieldu dabe Irlandara 'ingelesa ikasten bidali 
dute Irlandara'. Deba barrenean adlatiboa erabiltzen da. 

(20) Aditz trinkoa galdegai denean 'partizipioa + aditz trinko jokatuá 
erabiltzen da mendebalean. Horren adibide, Mallabiko hauek: juen doie ala 
etorri  dato^ ba? 'joan doa ala etorri dator, ba?'; ibilli dabil-dde, askenien isen- 
go dau esbierren bat 'ibili dabil-eta, azkenean izango du ezbeharren bat'; apro- 
bauko eseban, ba, jakin-ddaki orrek eta! 'aprobatuko (= azterketa pasatu) ez 
zuen, ba, jakin daki horrek eta!'. 

Ez dira galdegai diren mendebaleko egitura hauek mintzagai diren ibili 
bddabil egon badago tankerakoekin -0rokorrak-edo azken h a u e k  nahasi 
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behar. Batzuk eta besteak, baina adiera banarekin, erabiltzen dira Mallabian: 
íntxaurre egon bada, baifie karu 'intxaurra egon badago, baina garesti'lín- 
txaurre egon da-ta, guraifiejangou aurten! 'intxaurra egon dago-eta, nahi adi- 
na jango dugu aurten!'. 

4. Ekialdeko bereizgarriak 

4.1 . Eremua 

Zuberoa, Nafarroa Beherea, Erronkari eta Zaraitzu sartzen ditut ekial- 
deko multzoan, baina sartalderago ere hedatzen dira aipatuko diren zenbait 
ezaugarri, Lapurdiko ekialdera (Aturrialdera, gehienbat) eta Aezkoara. 

4.2. Ezdugarrien aurkezpena 

(1) i-ü > u-u, u-u > ü-u eta u-i > u-ü asirnilazio bilakaerak. 
(2) /u- +VI hiatoetako ernaitzak: 

a) [j] epentesia. 

b) u > i bilakaera. 

(3) izan-en eta *edin-en adizkietako -ai- > -i- rnonoptongazioa. 

(4) Nor-Nork saileko adizkietako -&u- > -u- monoptongazioa. 

(5) Diptongoetako -au- > -di- bilakaera. 

(6)  Diptongoetako -eu- > -eü-1-ei- bilakaera. 

(7) *j-ren [Vz] eta [\S] ebakerak. 

(8) Adlatiboan izen bereziak eta arruntak bereizten dira: -ra(t) izen berezietanl- 
ara(t), -ala(t) arruntetan. 

(9) Datibo pluraleko rnorfernako -er aldaera (orok. -er). 

(10) Zuketa eta xuketa alokutiboak. 

(1 1) Iraganaldiko 1. eta 3. pertsonetako hitano alokutiboetako -0 (orok. -n). 

(12) Galdera perpausetako -a atzizkia. 

4.3. Oharrak 
(1) Z-n betetzen dira i-ü > ü-ü eta u-ü > ü-ü asimilazioak. Lehen rnul- 

tzokoak dira bühürri 'bihurri', hügii 'higuin', üdüi 'iduri', ülhün 'ilun', ünhü- 
rri 'inurri', üthürri 'iturri', ütz~ili 'itzuli' aldaerak eta gütü (< gitü) 'gaitu', gü- 
tüzie (< gitüzie) 'gaituzue', ziitüt (< zitüt) 'zaitut', banündü 'banindu' bezala- 
ko adizkiak (Larrasket 1939). 

Bigarren multzokoak, berriz, büü 'buru', ingüü 'inguru', küütxe 'guru- 
tze', libüü 'liburu', üsü 'usu' (Larrasket 1939)". Adibide hauetako lehen bo- 
kala u zen eta ez ü, Ir/ eta l;/ aurrean ez delako zubereran u > ü bilakatu 
(ikus beherago 5.2). Kasu honetako u > ü bilakaera, beraz, bigarren boka- 
lak lehena asimilatu izanaren ondorio da. 

Adibide banaka batzuetan ü-i > ü-ü asimilazioa ere bete da Z-n: bürdü- 
fia 'burdina', egüüki 'iguriki', ürrütx'hurritz' (Larrasket 1939). 

l9  Adibideok erakusten dutenez, zubereraz arauzkoa da bokalarteko Ir1 galtzea. EH 
osoan sarri betetzen den VrV > V0V bilakaera (ia) erabatekoa da zubereran. 
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Erronkarin i-u > u-u egiten zen eta, zenbait aldaera jakinetan (esate ba- 
terako, ainguru (< aingiru) 'aingeru', buluzi 'biluzi', gatulu 'katilu'), sartalde- 
rago ere betetzen da. 

2a) /u-VI inguruneko [j] epentesia, hala nola: buruyd 'burua', eskuya 'es- 
kuá, duyen 'duen'. L-ko ekialdean erabiltzen da. Gaurregungo muga Bonapar- 
tek (Phon.) ezarri zuenaren antzekoa da, alegia, Lehuntze, Mugerre, Hiriburu, 
Milafranga, Basusarri, Arrangoitze, Uztaritze, Zuraide, Ezpeleta lerroan abiatu 
eta NB-ko muga bitartean. Erronkariri dagokionez, -iua zegoen Burgin eta Bi- 
dankozen (cf. buriua) eta -ioa Garden (cf. burioa). 

2b) u > i bilakaera: buria, eskia, dien. Z-n, NB-n eta, Gaminderen ara- 
bera (in Hualde 1996: 52), L-ko ekialdeko Hazparnen, Lekornen eta Ma- 
kean bete da. Erronkariko iparraldean ere (Erronkari, Urzainki, Izaba eta 
Uztarroze) bazen. 

NG-ko ekialdeko erdian (Ultzama-Atetz lerrotik eskuinetara) orainaldi- 
ko 2. pertsona pluraleko adizkietan betetzen da u > i, hala nola, Aezkoako 
duzie 'duzue', dakízie 'dakizue', dakarrázie 'dakarzue', dramázie 'daramazue', 
doukázie 'daukazue' (Camino 1997: 298). Baztangoizan -zue > -ze bilakatu 
da: zaitze 'zaizue', dezakeze 'dezakezue', datzet 'dizGet', natzen 'nizuen' (Sala- 
buru 1984-2: 219hh eta Irizar 1997: 536). Ipar EH-n, berriz, L-ko ekialde- 
an abiatu eta Z bitartean betetzen da bilakaera hau. 

(3) Erabatekoa da imn-en eta *edin-en adizkietako -di- > -i- monopton- 
gazioa, hala nola, Beskoitzeko niz, hiz, alokutiboetako gitukln, gitutzu, gitu- 
txu (eta nonbait ere analogiaz sortutako gire, zire, zirezte) eta *edin-eko zitez 
'zaitez eta nitake, hitake, ditake (orok. 'naiteke ...') (Duhau 1993: 57 eta 59). 
L-ko ekialdean eta Aezkoan ere betetzen da bilakaera hau, baina naz 'naiz', 
yaz 'haiz' ziren Erronkarin. 

(4) Erabatekoa da Nor-Nork saileko adizkietako -au- > -u- monopton- 
gazioa, hala nola, Beskoitzeko nukln, nuzu, nuxu, nu, bu, hute, hut, hugu 
(orok. 'naukln ...') (Duhau 1993: 67). L-ko ekialdean eta Aezkoan ere bete- 
tzen da bilakaera hau. 

(5) Diptongoetako -au- > -ai- bilakaeraren adibide dira Z-ko áizo 'au- 
ZO', bélhañ (< belhuin) 'belaun', gái 'gau', gáiza 'gauza', ián' (< irain) 'iraun' al- 
daerak eta nái 'nau', háigü 'haugu', háit 'haut' bezalako adizkiak. Dirudienez, 
bilakaera ez da dardarkari eta txistukari aurrean eta *j- ostean betetzen. Ho- 
rren lekuko, 2-ko áurthen, gáur, háur, lau (< laur), laurden; ausártu, háuts, 
khausítü; jáun, jáuzi. 

2, Erronkari eta NB-ko Amikuze daude isoglosa barruan. Erronkarin 
hasperenik ez zenez, ugariagoa zen -au- diptongoa eta ugariagoa, beraz, -au- 
> -di- bilakaera: áintza 'ahuntza', xai 'xahu', horren adibide. 

(6) Diptongoetako -eu- > -eü-1-ei- bilakaera daukagu, esate baterako, Z- 
ko deüs, illi (< *eilz) 'euli', leñ (< lein) 'leun', üskaa 'euskará aldaeretan. Z-n, 
Erronkarin eta Amikuzen betetzen da. Bilakaera hau ere sarriago gauzatu ohi 
zen Erronkarin: ein 'ehun', eitzi (< eutzz) '~ tz i"~ ,  horren lekuko. 

(7) Z-n dago [a ebakera eta Erronkarin, Zaraitzun eta Aezkoan, ge- 
hienbat, [X] . 

(8) Inesiboan eta ablatiboan ez ezik (ikus 1.4), adlatiboan ere bereiz- 
ten dira izen bereziak eta arruntak Z-n, Erronkarin eta Zaraitzun. Horren le- 

Zuberoako izkribu zaharretan ere agertzen da, dena dela, eitzi aldaera. 
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kuko, Z-ko Páisea 'Parisera', Barkoxea 'Barkoxera', izen berezietan, eta borti- 
Zat (< bortialat) 'bortura (mendira)', leibúla (< leibuala) 'leihori, arruntetan. 
Z-n eta Zaraitzun, bestalde, -ala(t) aldaera dago, 111 alboko kontsonantedu- 
na (-ara(t) zegoen Erronkarin). 

(9) Ekialde osokoa da datibo pluraleko morfeman -er aldaera, hala nola, 
Z-ko emaztér 'emazteei', baurrér 'haurrei', mitbilér 'mutilei'. L-ko ekialdeko 
hizkera batzuetan ere -Makean, esate baterako- ezaguna da aldaera hau. 

(10) Ekialde osoan erabiltzen da zuketa (Baigorriko eskualdea da sal- 
buespena) eta isoglosa barruan dago L-ko Aturrialdea ere. Horren adibide, 
izan-en (bízg nüzü, düzü, gütüzü, tüzü alokutibo zuberotarrak. Murritzagoa 
da xuketaren eremua; NB gehienean (Amikuzen eta Baigorrin izan ezik), 
Aturrialdean eta Zaraitzun garatu da soil-soilik (zehatzago in Alberdi 1996). 

(1 1) Iraganaldiko 1. eta 3. pertsonetako hitano alokutiboetan -0 dago 
Erronkarin eta Z-ko hizkera batzuetan. Horren lekuko, Barkoxeko nündiál 
nündün'á 'nindu(n) an', ziálzihí 'zi(n)an', güntiálgüntün'á 'gintu(n)an', zütiál 
zütün'á 'zitu(n)an' (Larrasket 1939: 29). Erronkarin, bestalde, guztiz berbe- 
rak ziren gizonezkoen zein andrazkoen alokutiboak. Mendebaleko eremu 
txiki baten ere (Oletan, Ubidean eta, batez ere, Otxandion) -0 dago iragane- 
ko hitano alokutiboetan eta hizkera hauetan ere berberak dira gizonezkoe- 
nak eta andrazkoenak (Burgete 1994). 

(12) Gehienetan adizkiei eransten zaie -a galdera atzizkia. Horren leku- 
ko, Z-ko yíten biza?; ekbárten dzita?; égin düku? Baina, inoiz, beste partikula 
batzuei ere erants dakieke: nika?; em? Isoglosa barruan dago L-ko ekialdea. 

5. Ipar EH-ko bereizgarriak 
5.1. Eremua 

Zugarramurdi, Urdazubi eta Luzaide, administrazioz Hego Euskal He- 
rriko herriak diren arren, Iparraldekoak dira hizkuntzaz. Hizkera lapurtarre- 
tatik hurbil daude Urdazubi eta Zugarramurdi eta Garazikoaren (eta ez Bai- 
gorrikoarena, Bonapartek (1 88 1) zioen bezala) oso antzekoa da Luzaidekoa. 

5.2. Ezdugarrien aurkezpenu 
(1) o > u bilakaera. 
(2) u > u bilakaera. 
(3) Kontsonantez amaitutako erdal maileguak > -a. 
(4) [R] ebakera ubularea. 
(5) Hitz hasierako txetxekari frikariak. 
(6) Frikari ahostunak: [z] bizkarkari igurzkaria eta [i] apikari igurzkaria. 
(7) Erdal -one(m) amaieraren bilakaerak: 

a) -oina. b) -ti. 
(8) Adlatiboko - (e)rat, - (r)enganat eta aditz-izenetako - t(z)erat aldaerak. 
( 9 )  Hurbiltze adlatiboko '-(e)rat, -(a)h(t)l-ri + buruz' egitura. 
(10) Soziatiboko -kih(n) aldaera. 
(1 1) nebor tankerako izenordainak (orok. 'inor'). 
(12) Iraganaldian 'partizipio burutua + orainaldiko laguntzailea'. 
(1 3) egonlizan > izan. 
(1 4) Partizipio soila erlatiboan. 
(1 5) Neutroak diren perpausetako 'ba- + aditza' egitura. 
(16) 'Laguntzailea (...) partizipioa' hurrenkera. 
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5.3. Oharrak 
(1) Sudurkari aurrean bete ohi da o > u bilakaera. Horren adibide, Z-ko 

biharamun, hun(tsa), (h)undar, khuntatü, untzi aldaerak eta hunek, buni, 
huntan, huntako ... gisako erakusleak. Z-n da beste inon baino indartsuagoa, 
honetan orpoz orpo jarraitzen dio-eta gaskoiari. Barkoxekoak dira ezkúntü 
'ezkondu', gízun 'gizon', zúñ (< zoin) 'zein' eta zumáit (< zonbait) 'zenbait'; 
maileguak diren múntra (fr. montre 'erloju'), presúna 'pertsona', tumáte 'to- 
mate', ufibú (fr. oignon 'tipula') eta are sudurkari aurrean ez dauden aldaera 
batzuk ere: múlde 'molde' (eta muldátü, muídegáitz), mutz 'motz', uhúe 'oho- 
re', izenordain galdetzaileen sail osoa (nur, núiz, nuéki, núla) eta euren erato- 
rriak (nurbáit, nurbéa) (Larrasket 1939). 

Erakusleetan (unek tankerakoak) Baztanen, Bertizaranan eta Bortzirie- 
tan ere betetzen da bilakaera. Hego EH-ko beste hizkera batzuetan ere bada 
aldaera jakin batzuetan, esate baterako, Mallabiko nun 'non' eta nundik, 
nungo, nuntar, nunbaitt, iñun bere eratorriak. 

(2) u > ü bilakaera erabat betetzen da Z-n: ahólkü, áhül, ahüntz, égün, 
handítü. Salbuespena Ikl, Ir1 eta 'dardarkari aniztun + apikari' aurreko ingu- 
runeak dira: bústi, ikhúsi, itxúsi, úste, axÚ(r)i, hú(r)a '3. graduko erakuslealli- 
kidoa' (baina h ü m  'fruitua'), gú(r)e, gú(r)i eta zú(r)e, zú(r)i (baina gü, gük, 
zü, zük), hí(r)u (< hirur), ú(r)in 'koipe' (baina ürrin 'usain'); Zantxúrda, úrde, 
úrdin, úrthe. 

Bilakaera hau Amikuzeko herri batzuetan ere bada eta NB gehienean 
eta L-ko ekialdean ere bai -üal-üya inguruneetan (zehatzago in Irizar 198 1 - 
2: 354 eta Hualde 1996: 52). 

(3) Kontsonantez amaitutako erdal maileguak > -a bilakaera Ipar EH 
osoan betetzen da: bakantzak 'oporrak', diferenta, estomaka (fr. estomac 'ur- 
daila')ll, jandarma, kilometra, komerzanta, minuta, mustika (fr. moustique 'el- 
txo'), presidenta, sindikata 'sindikatua', telefina, trikota 'jertsea', turisma.. . 

(4) [R] ebakera ubularea batez ere L-n izan da, baina gaurregun NB-n 
eta 2-n ere bada. 

( 5 )  Hitz hasierako txetxekari frikariak ohikoak dira L-n eta NB-n: xa- 
hal, xapeh, ximista, xin(a)urri, xokoleta, xori. 2-n ez da hain erabatekoa. Ho- 
rren lekuko, Barkoxeko xáhal, xérri, xókho, baina txákür, txapél, txérkha (fr. 
chercher 'bila ibili'), tximinía, tximíno, txzIpi, txó(r)i, txórta, txotx, txüüla 'txi- 
rula (Larrasket 1939). Aspaldiko erronkarieran ere baziren hitz hasieran fri- 
kariak eta baita, behinik behin, gaurregungo euskara baztandarrean ere. Ho- 
rren adibide: xafin gazt. 'chaflán', xapela, xapin gazt. 'chapín', xiñurri (Izeta 
1996). 

(6) Batez ere maileguetan ebakitzen dira [z] eta [S] txistukari ahostunak 
(cf. arrazú 'arrazoi', president, prezzó) , bo kalartean (cf. déüse, handiúsa) eta 
beste kontsonante sudurkariren baten aurrean (cf. ezné, ikhúsle, hás nádin). 
2-n da ohikoena, baina NB-n ere, behinik behin, bada. 

7a) L-n eta NB gehienean erabiltzen da -oina amaiera. Horren adibide, 
Beskoitzeko arrazoin, botoin, kantoin, kartoin, meloin, patroin, pozoin 
(Duhau 1993). Baztanen eta muga ondoko beste hizkera batzuetan ere bada 
(Artzibar, Erroibar eta Esteribar aldean, behinik behin), baina mailegu zaha- 

21 Hego EH-n, mugatik gertuko hizkera batzuetan ere ezaguna da aldaera hau. 
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rretan soil-soilik (-ona dago berriagoetan; ikus beherago 6.3b). Ostera, 
-ufia bilakatu da Arnikuzen (cf. lehufia 'lehoi'). 

7b) Z-koa da -ú amaiera: arrathú 'arratoi', arrazú 'arrazoi', kantú 'kan- 
toi', sasú 'sasoi'. 

(8) Adlatiboko - (e)rat/- (r)enganat eta aditz-izenetako -t(z)erat aldaerak 
Ipar EH-n ez ezik Bortzirietako Beran eta Etxalarren ere badira. Hautazkoa 
dirudi -ral-rat gisako aldaerak erabiltzea eta aldeak ere izan daitezke hizkera 
batzuetatik besteetara. Euskara nafarrean (Imotz barne) norat(a), onat(a), 
orrat(a), arat(a), gafierat bezalako aldaera batzuetan azaltzen da. 

(9) Ipar EH gehienean erabiltzen da hurbiltze adlatiboaren balioarekin 
'- (e)rat, -(a)latl-ri + buruz' egitura. Horren adibide, Koldo Artolak (in Irizar 
1997) Getarian jasotako ikzisteuzú Miár~i tzá  burúz gatián 'ikusten duzu 
Miarritza buruz joatean' (337) eta Bidarteko héldu záildik, ZU, zzien etxetík 
húna buruz 'heldu zarelarik, zu, zuen etxetik hona buruz' (360). Barkoxen, 
berriz, -ri buruz egiturako hau jaso zuen Larrasketek (1935: 137): eta, besstii 
büüz engüatüik, eráiten diók begía zórotz eta beltz 'eta, besteari buruz ingura- 
turik, erraiten ziok begia zorrotz eta beltz'. 

(1 0) Soziatiboko - kila(n) aldaera - kin orokorrarekin eta ekialdeko - ki al- 
daerekin lehian erabiltzen da Z-n, NB-n eta L-ko ekialdean, hala nola, Ma- 
keako aneiarekilan, enekildn, hunekilan. 

(1 1) nehor tankerako izenordainak L-n eta NB-n erabiltzen dira. Mez- 
kiritzen (Erroibar) eta Baztangoizan ere, behinik behin, badira zenbait aztar- 
na. Horren adibide, Baztangoizako nior (eta ifior), niorrekin (eta ifiorekin). 
Ostera, badirudi eremutik kanpo dagoela L-ko hegomendebala. 

(12) 'Partizipio burutua + orainaldiko laguntzailea erabili ohi da maiz. 
Horren lekuko, gizon bat jin dd atzo tankerako adibideak. Ziurrenera, fran- 
tsesaren ereduari jarraitu zaio eta berri samarra izan daiteke, ez baita Urdazu- 
bi, Zugarramurdi eta Luzaidera hedatu. 

(13) Ez da ohikoa egon aditza Ipar EH-n. Badirudi honetan ere frantse- 
saren ereduari jarraitu zaiola, ez dagoelako hizkuntza horretan egon aditzaren 
ordainik. Honen adibide dira ontsa niz, eri zen bezalakoak. 

Batez ere mendebalean alderantzizko joera nabari da; hemen ere gazte- 
laniaren ereduari jarraituaz, ziurrenera. Horren lekuko, Mallabiko Abadifion 
isen ga Xbadiíion izan gara' (adinekoen artean arrunta)lDurungon on gin'en 
'Durangon egon ginen (gazteriaren artean arrunta). 

(14) Partizipio soila erlatiboan Aezkoan eta Baztanen ere bada, baina ez, 
dirudienez, L-ko hegomendebalean. Horren adibide, Haritxelharrek (1963) 
Baigorrin jasotako hauek: eta, uai, kondatuko daiat ene beharriz aitu ['aditu- 
tako'] ixtorio bat (5 1); behar baitzen bildu ['bildutako'] jendiai satifdmendu 
eman (55). 

(15) Neutroak diren perpausetan 'ba- + aditza' egitura erabili ohi da 
Ipar EH-n; hala nola, gizonak bi seme bazituen (perpaus neutroa)lgizonak bi 
seme zituen (markatua, alegia, 'bi seme' zituen eta ez, esate baterako, 'bi ala- 
ba'). Hona hemen NB-ko adibide bi: Baigorriko emutu izdn diat ameikano 
mhar bat, Kosme Menosa deitzen zena, zaldi eta karrosa (b)at bazitian (Hari- 
txelhar 1963: 5 1) eta Donibane Garaziko bakizu bozka denboretan beti pro- 
mesak badireh (Etxebarria & Etxebarria 1991: 122). EAEL-k (262 galdera) 
zunbat idi badire beren herrian? jaso zuen Z-ko Santa Grazin eta antzeko adi- 
bideak ageri dira Ipar EH-ko beste herri batzuetako erantzunetan. Egitura 
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honetaz zehatzago in Oiharzabal 1984: 365hh eta Rebuschi 1983: 35. Az- 
tertzeko dago Hego EH-ko mugatik gertuko hizkeren jokabidea. 

(1 6) 'Laguntzailea (.. .) partizipioa' hurrenkerak Ipar EH osoan dirudi 
ezaguna. Horren lekuko, Donibane-Lohizuneko ta oRek du añitz trabatzen 
gaztia laborantzan a(r)itzetik c..) oRék (d)itu trabatzen (Etxebarria & Etxeba- 
rria 1991: 95). Baztanen ere bada eta, horren lekuko, N'Diayek (1970) 
Amaiurren jasotako hauek: badire oñore zenbait or bizi (67); ia zein zaion 
geiago gustetzen (7 1). 

6. Hego EH-ko bereizgarriak 

6.1. Emugarrien aurkezpena 
(1) 'a > eli, u (C)-' asimilazioa. 

(2) [x] fonerna. 

(3) Erdal -one(m) arnaieraren bilakaera nagusiak: 

a) -oia. 
b) -ona. 
(4) 'berorilori + 3. pertsonako adizkia' begirunezko tratarnentuan. 

(5) Nor-Nork saileko adizkien ordez N-N-N sailekoak (eta alderantziz). 

6.2. Oharrak 

(1) 'a > eli, u ( C ) '  asimilazioa ia B osoan (Mundaka eta, G-tik gertu- 
ko, Lekeitio, Ermua eta Elorrio dira salbuespena), Arabako eremu euskaldu- 
nean, G-ko hegoalde osoan eta NG-ko eremu zabalean betetzen da. NG-ri 
dagokionez, Ipar EH-ko muga ondoko hizkerak dira salbuespena: Basaburu 
Tikiko zenbait hizkera (Arano, Goizueta, Saldias eta Beintza-Labaien), Bor- 
tziriak, Sunbilla, Malerreka, Bertizarana, Aurizberri eta Auritz, Artzibar eta 
Aezkoa-Erronkari bitarteko eremua. 

Dena dela, hizkera guztietan ez dauka indar bera. Mallabian, esate bate- 
rako, indartsu samarra da eta ingurune hauetan betetzen da: 

a) Hitzoina -i, -u + mugatzailea: Iékue 'lekua', ardaue (< ardaua) 'ardoa'. 
Jatorriz -i eta -u horiek -e, -o direnean ere betetzen da: etxie 'etxea', solue 'so- 
roa'. 

b) i, u (C) + mugatzailea: Lagune 'laguna', agifie 'hagina', baina -a berez- 
koa ez da -oro har, behintzat- asimilatzen: aista 'ahizpa', elixa 'eliza', mai- 
lla 'maila', gausa 'gauza', oittura 'ohitura' . 

c) Morfema barruan: ugeri 'ugari', ikesi 'ikasi'. 
d) Mugatzailea ez den beste morfema muga batzuk ere gainditzen dira 

inoiz, hala nola, adlatiboko morfema (mendireko 'mendirako'), 'partizipioa + 
-ta' (jarritte 'jarrita'), 'aditz laguntzailea + -(e).& (ikusi dogule 'dugula'), - ka 
atzizkia (arrike (egin) 'harrika'). 

Beste hizkera batzuetan indartsuagoa da eta etorri de 'etorri da', apur bet 
'apur bat', mutil betzuk 'mutil batzuk', bigerna 'bigarrena', izigerri 'izugarr i'... 
bezalako aldaerak erabiltzen dira. 

(2) Hiru multzo egin daitezke [x] fonema agertzen den inguruneen ara- 
bera: 
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a) Gaztelaniatiko maileguetakoa, hala nola, Mallabiko benta[xJa, 
bi[xJilau 'bijilatu', gara[xJe, [xJuntau 'juntatu', konse[xJala 'zinegotzia', na- 
ran[xJa, ré[xJimena. 

b) Euskal hitz edo aspaldi euskaratutakoetan, hitz barruan garatu dire- 
nak: a[xJe, a[xJola, giza[xJo, i[x]ito, ta[xJutu, u[xJu 'oihu', B-ko sartaldeko 
ana[xJea 'anaia'. 

C) Euskal hitz edo aspaldi euskaratutakoetan, hitz hasieran garatu dire- 
nak. Horren adibide, Mallabiko [xJa(di 'jaiki', [~Jaitxi 'jaitsi', [xJakin' 'jalun', 
[xJamon 'jaramon', [xJan, [xJantzi, [~Jardun, [~Jarraittu, [~Jarri, [~Jaso, 
[xJaurti ' j aurtiki', [xJausi 'erori', [xJeitxi 'erdietsi', [xJo, [xJoko, [xJorratu, 
[xlosi. 

2a) eta 2b) kasuetako [x] ebakera gutxi-asko Hego EH osoan zabalduz 
doala ematen du. Hirugarrena, aldiz, B-ko ekialdean eta Aramaion, G osoan 
eta NG-ko mendebaleko hizkera batzuetan (Arano, Areso, Araitz, Larraun, 
Sakana, Imotz eta Basaburu Handiko zenbait) nagusitu da. Dena dela, aipa- 
tu den eremu horretatik kanpo ere badira [x] ebakera duten hitz jakin ba- 
tzuk, hala nola, [xJabe, [da;, [xJainko, [xJaio, [xJator, [xjaun (eta 
[x~aun~oiko, [xlauregz), hJoan eta zenbait hizkeratako [xJa (ere) 'deus ere'. 

3a) -oi amaiera B-ko eta G-ko bilakaera da, hala nola, Mallabiko bal- 
koie, fiontoie, kajoie, koltxoie, peoie (orok. 'balkoia ...') 

3b) -on amaiera NG gehieneko bilakaera da: bakona, fiontona, kajona, 
koltxona, peona. Mailegu zaharrak eta berriak bereizi behar dira, dena dela. 
Baztanen eta muga ondoko beste hizkera batzuetan -oina dago zenbait maile- 
gu zaharretan, L-n eta NB-n bezala, hala nola, Amaiurko arratone, arrazofie, 
botone, saon'e (ikus 5.7a). Aezkoan, berriz, -io dago mailegu zaharretan: 
arrátio, arrázio, mátio, móntio gazt. 'montóny, súrio (Mitxelena FHV 148 eta 
1. Caminok a.e.). Leitzan, era berean, -obe dago mailegurik zaharrenetan 
(arratobe, balkobe, sermobe, turmobe), baina -on berriago diruditenetan (akor- 
deona, algodona, bagona, jamona, makarrona) (Olano 1998). Goizuetan ere 
-oi erabiltzen da, B-n eta G-n bezala. 

Zabalagoa da -ion amaieraren eremua (cf. abiona, kamiona). G ondoko 
Aranon, Goizuetan, Areson eta Leitzan ere bada, esate baterako, hau. 

(4) Berorika tratamentua Hego EH osoan izan da, baina egun galurran 
dago. Tratamentu horren adibidea dugu Mallabiko berorrek gure badau, neuk 
ekarriko deutzet 'berorrek nahi badu, neuk ekarriko diot'. NG-ko ekialdean 
orilberori izan dira aukeran eta bietan lehena da Erronkarin nagusi zena. 
Horren adibide, Izagirrek (1959) bertan jasotako órrek eduten dú ánitx ardao 
'usted bebe mucho vino' (284); orrek bazakiená atzo kóri?'jeso lo sabía usted 
ayer?' (286). 

( 5 )  Hegoaldeko goinafarreran Nor-Nork saileko adizkien ordez N-N-N 
sailekoak .erabiltzen zirela esan zuen Bonapartek (1 99 1 [1869] : 434). Gau- 
rregun, ostera, NG gehienean hedatu dira N-N-N sailekoak eta mendebale- 
ko hizkeretan baizik ez dira gorde Nor-Nork jatorrak, alegia, Bortziriak, 
Sunbilla, Bertizarana, Malerreka, Basaburu Ttikia eta Araitz aldean, nahiz 
eta Larraunen eta Sakanan ere ez diren zeharo galdu (Irizar 1992 eta 1997). 
Baina hizkera hauetan eta Hego EH-ko gaine&oetan ere arrunt samarrak 
dira -gazteriaren jardunean, batik bat- N-N-N sailekoak. 

Ostera, L, NG eta G-ko hizkera batzuetan alderantzizko bilakaera ger- 
tatu da eta, N-N-N sailekoen ordez, Nor-Nork sailekoak erabiltzen dira. 
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Horren lekuko, Oiartzungo hauek: pena ematen nau; kantatuko zattut; alko- 
lak enau bate ongi itten (Fraile & Fraile 1996: 1 18). L-ko eremu zabalean be- 
te da bilakaera hau: Bidarte, Basusarri, Arrangoitze, Senpere eta Ainhoa bi- 
tartean, behinik behin, eta hauekin bat datoz Urdazubi eta Zugarramurdi 
(Irizar 1997). NG-n eta G-n ez da hain erabatekoa. Usurbil-Donostia-Her- 
nani lerroan abiatu eta Bortziriak (Bera eta Etxalar), Doneztebe eta Bertiza- 
rana bitartean gertatzen da (Irizar 1991-1 eta 1992). B-ko herri baten ere 
-Lekeition-, behinik behin, bada (Hualde et alii 1994: 125- 126). 

7. Euskara nafarraren bereizgarriak 

7.1. Eremua 
Bortziriak, Malerreka eta, batez ere, Baztan, Ultzama, Atetz lerroan 

abiatu eta Aezkoa bitartean hedatzen da 'euskara nafarra' deitzen dudana. 
Handik kanpo daude, beraz, Basaburu Handia, Basaburu Ttiki gehiena 
(Goizueta eta Beintza-Labaien dira salbuespena), Imotz (Muskitz izan ezik), 
Larraun, Araitz eta Burunda, alde batetik, eta Zaraitzu eta Erronkari, beste- 
tik. Baita hizkuntza aldetik Iparraldekoak diren Urdazubi, Zugarramurdi eta 
Luzaide ere. Ostera, Bonapartek ez bezala, 'nafarrera barruan sartzen dut nik 
Baztan2'. 

7.2. Ezaugarrien aurkezpena 
(1) Bokal atonoak galtzea: aferesiak eta sinkopak. 

(2) / S /  ebakera, instrumentaleko -(e)s rnorfeman eta -(e)kos, -(e)hkos, -th)ekos aldae- 
retan. 

(3) Aditzetako 2. pertsona singularrean y- (eta orokorra den o-). 

(4) Ingurune jakin batzuetako u > i bilakaera. 

( 5 )  N-N-N saileko -it- pluralgilea (orok. -zki-). 

7.3. Oharrak 

la) Beste inon baino indar handiagoa dauka aferesiak euskara nafarre- 
an, hala nola: báki 'ebaki', kárri 'ekarri', kúsi 'ikusi', md'n 'eman', sán 'esan', 
tórri 'etorri', tsúsi 'itsusi', zárri 'ezarri', záutu 'ezagutu' ... Aldeak alde, Erren- 
teria-Irun bitartean, Basaburuan (Arano eta Leitza barne), Imotzen, Lu- 
zaiden, Urdazubin eta Zugarramurdin ere bada aferesia. Sakanari dagokio- 
nez, Ergoiena-Lakuntza lerrotik eskuinetara gertatzen da. Mugaz haraindiko 
hizkeretan, aldaera jakin batzuetan (hala nola, kusi, mazte) eta, batez ere, 
mugatik gertuko hizkeretan (hala nola, Baigorrin eta Garazin) nabari da. 

1 b) Sinkoparen adibideak dira Arantzako (Bortziriak) aitzínko 'aitzineko', 
baztérko 'bazterreko', dutélkoz 'dutelako'; elízko 'elizako', kártzko 'ekartzeko', 
yótzko ' jotzeko', zte 'dituzte'; berriktan 'berriketan', erritkua 'herrietakoa', óin- 
tkuk 'oinetakoak', unétko 'honetako'; astélna 'astelehena, zárna 'zaharrena'; 
atdpra 'atzaparra3, kazkábra 'kazkabarra', polítna 'politena' (Holmer 1964 eta 
neuk egiaztatuak. Zehatzago in Zuazo 1997: 409-41 0). 

22 Nafarroako hizkerak sakonago aztertu dira Zuazo 1998-n. 
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Ahul, baina sinkopa bada Oiartzun-Irun bitartean, Imotzen, Basaburu 
Handian eta Basaburu Ttikiko hizkera batzuetan (Beintza-Labaienen, Goi- 
zuetan eta, ahulago, Aranon). Sakanari dagokionez, Uharte Arakildik sortal- 
dera (izan) da arrunta. Ekialdean, ostera, Erronkariraino iristen zen eta oso 
indartsua (izan) da, gainera, ibar honetan eta Zaraitzun. L-ri eta NB-ri dago- 
kienez, lexikalizatuta dauden aldaera jakin batzuen berri bagenuen (hala no- 
la: abrekeria 'aberekeria', arta 'arreta', artzen 'aritzen', batre 'batere', erten 
'erraten', ertora 'erretora'), baina berrikitan Beskoitzeko hizkeraz argitara 
eman den liburuxkan herri horretan, behintzat, sinkopak badaukala nolabai- 
teko indarra ikus daiteke. Horren adibide: Zaxtu 'laxatú, pastu 'pasatu', pwtu 
'pusatu (bultzatu)', oontan 'orenetan (orduetan)', belbaaunko 'belauniko', 
izertu 'izerditu', ipburtik 'ipurditik', eguartan 'eguerditan', jalt(z)en 'jalgitzen 
(irteten)', urtbarla 'urtarrila' eta aorh 'agorrila', zurbi 'zurubi', a r h  'arroila' al- 
daerak eta ziinten 'zineten', gintiin 'genituen', zintiin 'zenituen' adizkiak 
(Duhau 1993). 

(2) Ez dago, edo ez da ohikoa, instrumentaleko -(e)s ertzetako hizkere- 
tan, hala nola, Bortziriak, Malerreka, Bertizarana eta Baztangoetan. Ostera, 
isoglosa barruan dago Sakana, Burunda izan ezik. Basaburu, Imotz eta La- 
rraungo hizkera batzuetan ere bada eta Zaraitzun ere ez omen da zeharo eze- 
zaguna (Camino 1997: 159). 

(3) Aditzetako 2. pertsonan y- dago ia N G  osoan: yaiz 'haiz', yau 'hau', 
yua 'hoa', yabil'habil', yuke 'huke'. Eremu barruan daude Errenteria-Irun bi- 
tarteko hizkerak, Basaburu Handia eta Basaburu Ttiki gehiena (Arano eta 
Leitza dira salbuespena), Imotz, Sakana osoa (Burunda barne) eta Erronkari. 
Baztani dagokionez, Baztangoizako hizkerara ez besteetara hedatu da (Irizar 
1997). Isoglosatik kanpo dago Zaraitzu, nahiz eta 1. Caminok zehazten due- 
nez (1 997: 185), 2. pertsonako adizluak ba- partikularekin batzean agertzen 
den -y- hori. Ingurune berean agertzen da Leitzan ere (Olano 1998). 

(4) u > i bilakatu da geroaldiko -tuko > -tiko eta 'partizipioa + beba+ in- 
guruneetan. Horren lekuko, N'Diayek (1970) Baztanen jasotako alhatiko 
'ailegatuko', arpatiko 'arrapatuko', artiko 'hartuko', konprenditiko 'konpren- 
dituko' eta Caminok (1997: 300) Aezkoan jasotako sartiouk? 'sartu behar 
duk?', frdkasatiardu 'frakasatu behar du', zikindiartut 'zikindu behar ditut'. 
Bilakaera hauek ez dira Bortzirietan, Malerrekan eta Sakanan bete eta Aez- 
koan ere ez dago -tuko > -tiko. Imotzen, ostera, bada. Horren adibide, Etxa- 
lekuko sartia gifiola 'sartu behar genuela', ikasia nueza 'ikasi behar nuela (J. 
Manuel Alemanek a.e.) 

( 5 )  N-N-N saileko pluralgilea -it- da: (di)tiot 'dizkiot', (di)tigu 'dizkigu', 
nition 'nizkion', nitizun 'nizkizun'. Eremu barruan daude Imotz, Basaburu 
Handia, Basaburu Ttiki gehiena (Arano, Areso eta Leitza dira salbuespena) 
eta Larraun gehiena (Errazkin, Azpirotz, Gorriti, Uitzi eta Lezaeta dira sal- 
buespena). -zki- eta -it- pluralgileen arteko lehia dago Bortzirietan, Sunbi- 
llan eta Malerrekan. Gehienbat, hitano adizkietan agertzen da -zki- eta zuke- 
tan -it-. Pluralgile bien arteko lehia dago, era berean, Irunen eta Hondarri- 
bian eta, ekialdean, Erroibarren. Ahula da -it- Baztan gehienean (Oronoz da 
salbuespena). Oro har, datiboa 'hari' denean eta zukako adizkietan erabiltzen 
da. Sakanan, Arbizutik ekialdera erabiltzen da eta isoglosatik kanpo daude 
Aurizberritik ekialdeko hizkerak (zehatzago in Irizar 1992, 1992b eta 1997). 
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8. Euskara giputzaren bereizgarriak 

8.1. Emugarrien aurkezpena 
(1) -a  berezkoaren egonkortasun eza. 

(2) edun-en orainaldiko -e- erroa. 

(3) izan-en orainaldiko -e- erroa. 

(4) d > r bilakaera. 

( 5 )  f > p bilakaera. 

(6)  norlzein > zein. 

(7) nijaa tankerako joan-en adizkiak. 

(8) a l  galdera partikula. 

8.2. Oharrak 

(1) -a berezkoaren egonkortasun eza nabari da G-n barrena. Horren 
adibide, Hondarribiko rai bat gazt. 'raya', pistól bat gazt. 'pistoli, sil bat gazt. 
'silla', botíl bat gazt. 'botella', kuadril bat gazt. 'cuadrilla', bi kostz'l gazt. 'costi- 
lla', taul bátzuek 'taula' (Letamendia 1990: 43). Behar ez denean ere erabil- 
tzen da inoiz, hala nola, Oiartzungo iritia onakin 'irin onarekin', ikatza guzi- 
ya 'ikatz guzia', ura onek 'ur honek', lanteya bat 'lantegi bat', mZaya batian 
'zelai batean' (Fraile & Fraile 1996: 71-72). G-ko sortaldean eta NG-ko hur- 
bileko hizkeretan (Goizuetan, esate baterako) sumatu dut nabarmenen -a 
berezkoaren egonkortasun eza. G-ko sartaldean i ondoren (cf. animali bat, 
egi bat, -keri atzizkia) eta gauz bat bezalako adibide banaka batzuetan baizik 
ez da galtzen -a berezkoa, baina, dena dela, hobeto aztertu beharko litzateke 
gai hau. 

(2) edun-en orainaldiko adizkietan erabatekoa da -e- erroa: det, dekln, 
degu, dezu, dezue. Eremu barruan daude Mutriku eta NG-ko Areso eta Etxa- 
rri-Aranatz eta -e-1-0- lehia dago Burundan eta Ergoienen adizkien arabera, 
hala nola, Altsasuko dot, dokln singularrekoetan eta degu, dezu, dezubei plu- 
raiekoetan (Izagirre 1967). Hizkera jasoan, Deba barrenean eta Lezo-Irun 
bitartean ere bada -e-. 

Ostera, mendebalean -o- nagusitu da eta -u- gainontzeko hizkera guz- 
tietan. 

(3) izan-en orainaldiko adizkietan erabatekoa da -e- erroa: gera, zera, ze- 
rate. Eremu barruan daude Mutriku eta NG-ko Arano eta Areso eta -e-/-a- 
lehia dago Errenteria-Irun bitartean. Hizkera jasoan, Deba barrenean ere 
erabiltzen da -e-. Ostera, -a- dago Goierriko sartaideko ertzean, Legazpin eta 
Zegaman behinik behin. Bortzirietan (Bera eta Etxalar), Sunbillan, Bertiza- 
ranan, Malerrekan eta Araitzen ere jaso ditu Irizarrek (1992) -e- erroa duten 
adizkiak, baina ez da hizkera horietako aukera nagusia. L-ko itsasaldean ere 
bada -e- erroa, baina ge 'gara eta ze 'zara' adizkietan soil-soilik. Hendaian, 
Urrufian, Biriatun, Azkainen, Ziburun, Donibane-Lohizunen eta, ahulago, 
Getarian erabiltzen dira -a- errodunekin lehian, Koldo Artolaren (in Irizar 
1997) arabera. 

(4) d > r bilakaera indartsua (izan) da G osoan, Deba arroa barne. Ho- 
rren adibide, Oiartzungo baria 'badira', bire 'bide', era* 'edaria', (e)ro 'edo', 
gira+ 'gidarii, inbiriyd 'inbidia', iriya 'idia', lori 'lodi', seniriak 'senideak', sol- 
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dar0 'soldadu' (Fraile & Fraile 1996: 54-55). Aramaion, B-ko iparrekialdeko 
hizkera batzuetan (Ondarroan, ~lorrion, Otxandion eta Ermuan, esate batera- 
ko) eta, NG-ri dagokionez, Burundan ere, behinik behin, betetzen da. Oro 
har, hiztun gazteen artean ez da hain nabarmena, hizkera batzuetatik besteeta- 
ra aldeak diren arren (indartsu dago, esate baterako, Deba arroko eta ingurue- 
tako hizkera batzuetan). 

(5) Indartsua (izan) da G osoan f > p bilakaera. Horren adibide, Oiar- 
tzunen oraindik orain jasotako apiziyua, garrapoya, opiziyo, pallo, palta, pal- 
tso, panparroi, pesta, pranko, prexko, prontala, pulamentu eta, oso mailegu be- 
rria den arren, bilakaera hori erakusten duen putifi (ittea) (< footing) (Fraile 
& Fraile 1996: 63-64). B-ko ekialdean eta NG-ko mendebaleko hizkera ba- 
tzuetan ere izan da (hala nola, Areso, Leitza, Arano, Goizueta), baina atzera- 
ka doa gaurregun eremu ~ s o a n ~ ~ .  Hizkera batzuetan behinik behin, balio 
adierazgarria dauka lpl ebakerak, hala nola, Mallabiko golfo (arrunta)lgolpo 
(haur bati-edo esaterakoan), fdllo (arrunta)lpallo (adierazgarria; cf. pállotxon 
bat jaukek orrek buruen 'fallotxoren bat zaukak horrek buruan'), jgura  
(arrunta)lpigura (itxura xelebrea daukan baten batez jarduterakoan). 

Dena dela, aldaera jakin batzuetan bizirik dago /p/: abroja gazt. 'alfor- 
ja', apari 'afari', inpernu gazt. 'infierno', parre (cf. beste hizkera batzuetako 
barre, fdrre), pattal gazt. 'fatal', paxa gazt. 'faja', piku lat. 'ficum (EH gehie- 
nean erabiltzen da hau), pospolu gazt. 'fósforo', prexitu gazt. 'freir', puri-pu- 
rian gazt. 'furia'.. . 

(6) norlzein > zein bilakatu da G osoan, Deba arroa barne. Horren le- 
kuko, Fraile ahizpek (1996) Oiartzunen jasotako hauek: orduan ezt(aglo ze- 
fiek aguantatu (1 59); zen'ekin? Yonekin? (196); au zen'ekifi torri da mutil koz- 
kor au? (217). B-ko iparrekialdean eta NG-ko hizkera batzuetan ere (hala 
nola, Aranon, Goizuetan, Araitzen eta, ahulago, Sakanan) gauzatu da neu- 
tralizazioa. 

(7) dijoa tankerako adizkiak Mutrikun eta Elgoibarren ere (nixe 'no;, 
dixe 'doa' gisakoak hemen) badira eta NG-ko Aranon eta Sakanako mende- 
balean (Burunda, Etxarri-Aranatz eta Ergoiena) ere bai. 

(8) a l  galdera partikula dago euskara giputzean. Horren adibide, Ain- 
hoa eta Idoia Frailek (1996) Oiartzunen jasotako hauek: o(r)i ez a l  dakizu 
nun dan? (1 57); mutillrlk (e)sango ziyon, ametitzen a l  nazu o ez? (1 63); Xenpe- 
larren arreba zarrena ez a l  tzen u(r)a? (166). Eremu barruan daude Mutriku 
eta baita, behinik behin, NG-ko Araitz, Larraun eta Basaburu biak ere. 

9. Mendebaleko eta erdialdeko bereizgarriak 

9.1. Eremua 

Gorago zehaztu da zer den 'mendebala'. 'Erdialdea', berriz, Gipuzkoa 
gehienak (Deba arroaz sortaldeko eremuak) eta Nafarroako sartaldeko hizke- 
rek osatzen dute, alegia, Basaburu gehienak (Goizueta eta Beintza-Labaien 
dira salbuespena), Araitzek, Imotzek (Muskitz izan ezik) eta Larraunek. 

23 Oraindik aspaldi ez dela, Etxaidek (1968: 52-53) Orion egin zuen azterketan, ber- 
tako hiztunek gaztelaniaz jarduterakoan ere f > p bilakatzen zutela ikusi zuen. Besteak bes- 
te, aldaera hauek jaso zituen oriotarrengandik: alpapa 'alfalfa', diperente 'diferente', garra- 
pón 'garrafón', paneca 'faneca', plor 'flor', prequilla 'flequillo', puente 'fuente, manantial'. 
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9.2. Ezdugarrien aurkezpena 
(1) Esangura desberdineko hitz bikoteak bereizten dituen azentua. 

(2) Ablatibo mugagabe eta pluraleko - (e)tatik (eta -(e)tatikan) aldaerak. 

(3) Adberbio eta bigarren mailako predikatuak mugagabean edo partitiboan. 

(4) eman, utzi aditzekin inesiboa. 

(5) 'baten 6at' egiturako izenordain zehaztugabeen sail osoa. 

(6) Aditz trinkoen iraganaldiko -e- erroa. 

(7) Aditzoinik eza. 

(8) 'Partizipioa + -ta' egitura. 

(9) Perpaus konpletiboetako -(e)nik morfema. 

(10) Denbora eta modu perpausetako -(e)kz morfema. 

(1 1) Kausa perpausetako 'aditza + eta' eta 'aditza + -(e)h eta' egiturak. 

(1 2) -ko (eta -(e)kzko, - tk)eko) aldaerak. 

(1 3) egin aditz indargarria. 

(1 4) edunleduki > eduki. 

(1) Mendebaleko eta erdialdeko hizkera askotan -ez denetan- esangu- 
ra desberdineko hitz bikoteak bereizten dituen azentua dago. Horren adibide, 
Mallabiko hauek: artíe 'zuhaitza'lártie 'denbora tartea, trebetasuna', astíe '7 
egunekoa, poltsen oralekua'lástie 'hasi', atzéna 'azkena'látzena 'atsedena', baríe 
'gasteropodo narrastaria, lasaia, gorputzeko erraia'lbárie 'makilatxoa', barríe 
'irria'l bárrie 'taberna batekoa, adibidez', bdsíe 'lokatza'l básie 'oinarria', basúe 
'oihana'lbásue 'edalontzia', botíe 'oinetakoa, zahatoa'lbótie 'pilotek-eta egiten 
dutena', egúe 'egaztiena, iparra ez dena'légue 'norbere buruarekikoa', emíe 'arra 
ez dena'lémie 'M letra', erríe 'suak-edo errea'lérrie 'R letra', estíe 'hestea'léstie 
'ekialdea', g a l t .  'galtzerdia'lgáltzie 'galdu', guríe 'geurea dena'lgúrie 'nahia', 
kalzé 'karrika'lkálie 'huts egitea', kantúe 'abestia'lkántue 'ertza', kokúe 'zomo- 
rroa'l kókue 'fruitua, mamua', kostíe 'itsasertza'lkóstie 'balioa', lengúen 'aurreko 
berberean'l lénguen 'joan den egun baten', lotzíe 'ahalkeizuna'llótzie 'lotu', 
mandúe 'abereálmándue 'kontrolgailua', metíe '(belar) meta'lmétie 'helmuga', 
ostéra 'ordea, berriro'lóstera 'joan-etorria', otíe 'zuhaixka'lótie 'O.T.A. aparkale- 
kuetakoa', paríe 'lan tresna (orok. pah)'lpárie 'bikotea', pormie 'janaria'lpóme 
'erre ohi den marihuana', purúe 'garbia'lpúrue 'zigarroa', saltzíe 'janariena'lsált- 
zie 'saldu', sede 'goikoa'lsérue 'O zenbakia', sestíe 'saskia'lséstie 'seigarrena', sosúe 
'txoria'lsósue 'gatz gabea', txistúe 'tua'ltxístue 'musika tresna, zakila', ulíe 
'ilea'lúlie 'plastikoa', usúe 'hegaztia'l úsue 'erabilera'.. . 

Bortziriak ere, behinik behin, eremu barruan dago, Gaminderen (1998) 
arabera. 

(2) Ablatibo mugagabe eta pluralean -(e)tatik (eta -(e)tatikan) aldaerak 
erabiltzen dira. Horren lekuko, Mallabiko sein etxetatik urten dau? 'zein etxe- 
tatik irten du?' mugagabean eta éuren étxietatik etorri die 'euren etxeetatik 
etorri dira' pluralean. Isoglosa barruan daude Bortziriak eta Sakana ere behi- 
nik behin. 

Ekialderagoko hizkeretan, ostera, -(e)tarik aldaera erabiltzen da, hala 
nola, Baztango encetaik (mgg.)letxeetaik (pl.), usteletaik (mgg. eta pl.), soro- 
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taik (mgg.)lsoroetaik (pl.). Erakusleetan, era berean, sg. -riklpl. -etarik dago, 
hala nola, Baztan bertako unteik, ortaik, artaik, singularrean, eta oketaik, oie- 
taik, etaik, pluralean (Salaburu 1984-2: 180hh). 

(3) Adberbio eta bigarren mailako predikatuetan mugagabea edo parti- 
tiboa erabiltzen da. Mugagabea dago Mallabiko trankil-trankilgatu da 'tran- 
kil-trankil geratu da' adibidean eta partitiboa, aldiz, herri bereko ixi-ixilik on 
da 'isil-isilik egon d a  adibidean. Eremu honen barruan dago Bortziriak ere. 

Ostera, ekialderagoko hizkeretan absolutiboa ere - abs. singularra, ge- 
hienetan- bada aukeran. Horren lekuko, N'Diayek (1970) Baztanen jaso- 
tako adibideak: mendi guziek trdnkil-trankilek zauden (62); iustu-iustue bizi 
dire (1 23); ixil-ixile denak ongi pasatu ziren (1 23); xintxo-xintxoa ibil h ie la  
an emen bemla! (207); nere iloak baddkit berdin-berdine ibiltzen direla (238) 
(adibide gehiago in Zuazo 1997: 403). 

(4) Inesiboa erabili ohi da eman eta utzi aditzekin, hala nola, Mallabiko 
hauetan: jaten emoixok txakurrai 'jaten emaiok txakurrari'; lurra jausten itxi- 
xok 'lurrera erortzen utzi i e~a iok '~~.  

Ekialderagoko hizkeretan adlatiboa erabiltzen da. Horren adibide, Al- 
tsasuko pionai beintzet jatea ónnndo eman 'peoiei behintzat jatera ondo eman' 
(Izagirre 1967: 79) eta Aezkoako eztuzu utzi beur iltzera (Camino 1997: 400). 

(5) Dirudienez, mendebalean eta erdialdean dira ohikoak 'baten bat' 
egiturako izenordain zehaztugabeak, baina, dena dela, hobeto aztertu beha- 
rreko gaia da. Horren adibide, Mallabiko hauek: baten bat, baten batek, ba- 
ten bati, baten baten 'norbaitenlnoizbait' (eta baten bataslbaten batekiñ, ba- 
ten batengana, baten batenganako, baten batenganaño, baten batenganutz; ba- 
ten batengandik, alde batetik, eta baten bateko, baten batetik, baten batera, 
baten batako 'baten baterako', bestetik). 

(6) -e- erroa dago aditz trinkoen iraganaldian, hala nola Mallabiko 
hauetan: nentorren, etorren 'zetorren', nengoen, euen 'zegoen', nekixen 'ne- 
kien', ekixen 'zekien', nekarren, ekarren 'zekarren', neuken 'neukan', euken 
'zeukan', eroien 'zeraman', nenbillen, ebisen 'zebiltzan' ... Ostera, -a- dago 
ekialderagoko hizkeretan. Horren adibide, Baztango zugon 'zegoen', zauden 
'zeuden', zailen 'zebilen', zailtzen 'zebiltzan', nakien 'nekien', zakien 'zekien', 
zakiten 'zekiten' (Salaburu 1984-2: 247hh)25. Ekialdeko hizkerekin bat dator 
Sakana osoa, Burunda barne. 

(7) Aditzoina galdu egin da eta partizipioak hartu du beraren lekua, ha- 
la nola, Mallabiko konpondisu 'konpon ezazu', konpondu duigun 'konpon de- 
zagun', konpondu leiket 'konpon dezaket'. Forma fosildu batzuk dira salbues- 
pena; Mallabiko or konpon, esate baterako. G-ko iparrekialdean eta NG-ko 
mendebaleko hizkeretan bada aditzoina, baina ez dira zuzen bereizten honen 
eta partizipioaren esparruak. 

(8) 'Partizipioa + -ta' egitura, hala nola, Mallabiko jarritte h 'jarrita da- 
go', lotute duuket 'lotuta daukat', usteldutako tómatiek 'usteldutako tomate- 

24 Aditz gehiagorekin ere gertatzen da joera bikoitz hori (hala nola: abiatu, menturatu, 
atrebitu, entseatu ...), baina hauen eremuak ez ditut oraindik zehaztu. 

25 Gipuzkoako iparraldeko hizkeretan ere badira -a- honen aztarnak eta aztarnak bai- 
no gehiago ere bai Deba arroko hizkeretan eta Oiartzun-Irun bitartekoetan (Zuazo 1997: 
400). Esan beharra dago, bestalde, mendebalean eta erdialdean gorde direla trinkoak ondo- 
en, ekialdeko hizkera gehienetan oso galduta -edo guztiz galduta- dauden bitartean. 
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ak'. B-n eta G gehienean ia zeharo nagusitu da dagoeneko. G-ko iparrekial- 
dean eta NG-ko mendebalean 'partizipioa + -a' ere bada eta 'partizipioa + - 
(r)ik' Imotzen. Sakanan ere lehian dira -ta eta -(r)ik. 

Gainerako hizkerei dagokienez, 'partizipioa + -(r)ik' da aukerarik ohi- 
koena 2-n eta Aezkoa-Erronkari bitartean eta 'partizipioa + -a', berriz, L-n, 
NB gehienean (Garazin, behinik behin, 'partizipioa + - (r)i# dirudi ohikoa- 
goa) eta NG-ko iparraldean. 

(9) Perpaus konpletiboak osatzeko -(e)nik morfema erabiltzeko joera 
dago aditz nagusia ezezkoa denean. Mallabian, esate baterako, étxuat uste 
beiñ oneskero etorriko ddnik 'ez diat uste behin honez gero etorriko denik'. 
Sakana ere, behinik behin, eremu barruan dago. 

Ekialderagoko hizkeretan -(e)la erabili ohi da perpaus nagusiko aditza 
ezezkoa denean ere. Horren adibide, N'Diayek (1970) Baztanen jasotako 
hauek: eztut uste aren gustokoak garela (97); etzdit iduritzen aunitz gustetzeko 
(sic) zaitugule (2 18). 

Bestalde, mendebalean eta erdialdean ez bezala, -(e)n morfema erabiltzen 
da ekialderagoko hizkerotan, gehienbat uste denean aditz nagusia. Horren 
adibide, Aezkoako nik uste (h)erréroak j t e  konponduko duen; nik uste eskus 
izein den (Camino 1997: 485). Eremu barruan daude Hondarribia eta Irun. 

(10) Modu eta denbora perpausetan -(e)la morfema baizik ez dago. 
Mallabikoak dira, adibidez: bakasiñuetan gengosela, lapurrek sartu sittuan gu- 
rien 'oporretan geundela, lapurrak sartu zituan gurean (etxean)'; plasd nifioie- 
kz ikusi naban 'azokara nindoala ikusi nuen'. Sakanan ere -(e)h da aukera ba- 
karra. 

Ekialderagoko hizkeretan - (e)la zein - (e)larik (eta - (e)larikan) daude 
aukeran. Eremu honetan dago Imotz eta baita Lezo-Irun bitarteko hizkerak 
ere. Horren adibide, Oiartzungo gu ttikiyak giñalaik beti amairjin belarra 
imte genun; arrek interina bezela zebillelaik intzun tituloa atera euskerana 
(Fraile & Fraile 1996: 135). 

(1 1) Kausa perpausetan 'aditza + eta' eta 'aditza + -(e)la eta' daude auke- 
ran. Oiartzungoak dira bazpare gutxiyo obia, zertik au delikadua da eta 'bada- 
ezpada ere gutxiago hobea, zergatik hau delikatua da-eta'; atia jo ziuten nor- 
battek ta gure attd dtJUntua izutu, atia jo ziutela ta 'atea jo ziguten (sic) nor- 
baitek eta gure aita difuntua izutu, atea jo zigutela-eta' (Fraile & Fraile 1996: 
133- 134). Eremu honen barruan daude Bortziriak, Malerreka eta Sakana. 

(1 2) - ko (eta - (e)lako, - tk)eko) erabiltzen dira mendebalean eta erdialde 
gehienean eta, ostera, - konl- kosl- kotz aldaerak eta euren eratorriak ekialdera- 
gokoetan. N'Diayek (1970: 83) Baztanen jasotakoak dira lenbiziko aldikotz; 
alferra dekzkotz bere erakustaleak eztire kontent artaz. G-ri dagokionez, Erren- 
teria-Lezo lerroan abiatu eta Irun bitartean ere ezagunak dira. 

(13) egin aditz indargarria erabiltzen da. Mallabiko adibideak dira hauek: 
bai, beraók, esautu eitten juat-eta 'bai, bera duk, ezagutu egiten diat-eta'; etxe- 
tik urten be eitten estabekzjak q a l d i  onetan 'etxetik irten ere egiten ez duela 
zagok aspaldi honetan'; ein bier bada, eíñ eingo juau 'egin behar bada, egin 
egingo diagu'. Isoglosa barruan daude Malerreka eta Sakana ere behinik 
behin. 

(14) edun baztertu eta eduki nagusitu da mendebalean eta erdialde 
gehienean. Horren lekuko, Mallabiko arrmoi osue daukesu 'arrazoi osoa dau- 
kazu'; étxaukat diruik bape aldien 'ez zaukat dirurik batere aldean'. Eremu 
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honetan laguntzaile zereginetan eta balio kopulatiboa duen kasuetan erabil- 
tzen da, gehienbat, edun. Horren adibide, laguntzaile balioa duen ikusi'ot 
Mallabikoa eta balio kopulatiboa duen laguneót ori 'laguna dut hori' (= neu- 
re laguna da hori) herri berekoa. Eremu honen barruan dago Sakana. 

10. Eremu banaketa nabarreko ezaugarriak 

10.1. Eremud 

Aurreko multzoei ondo egokitzen ez zitzaizkien zenbait ezaugarri bildu 
dira honetan. Eremu banaketa berezia dauka ezaugarri hauetako bakoitzak, 
baina nolabaiteko azpimultzo bi egin daitezke euren artean. Lehenbiziko lau 
ezaugarriek -eta, batez ere, denetan lehenak- 'mendebala & erdialdea vs. 
gainerakoak' banaketa dakarkigute atzera berriro gogora. Ondorengo bostak, 
berriz, Nafarroako hegoaldean eta Bizkaiko zenbait bazter-hizkeratan bete- 
tzen dira. 

1 0.2. Ezdugarrien aurkezpena 
(1) Goranzko diptongoak. 

(2) -st-kontsonante multzoa. 

(3) Soziatiboko -kinl-ki aldaerak. 

(4) Datiboarekiko komunztadura nahitaezkoalhautazkoa. 

( 5 )  Diptongoetako -eu- > -au- bilakaera. 

(6) Diptongoetako -ei- > -di- bilakaera. 

(7) Diptongoetako -au- > -ou- bilakaera. 

(8) Nor-Nori saileko -ki- erroa. 

(9) Iraganaldiko adizkietako -(e)n > -0. 

10.3. Oharrak 

(1) Ipar EH gehienean eta Baztan-Ultzama lerrotik ekialdera ohikoak 
dira goranzko diptongoak. Horren adibide, Baztango itsásts[w]u 'itsasoa', 
Óts(w]a 'otsoa'; á n d r m k  'andreak', galtzérdfi'ek 'galtzerdiak', gós@k 'go- 
seak', méndfilen 'mendian' (Salaburu 1984- l : 174- 175). Isoglosa barruan 
daude Imotz, Sakana osoa (Burunda barne), Irun eta Hondarribia. 

(2) L-n, NB-ko hizkera batzuetan eta NG-ko eremu zabalean atxiki da 
-r(t)z- kontsonante multzoa bertze, bortz, ortzegun, ortzirale bezalako hitze- 
tan. Gainerako hizkeretan -st- bilakatu da: beste, bost. .. NG-ri dagokionez, 
Erronkariko iparraldean eta mendebaleko hizkeretan gertatu da -st-, alegia, 
Basaburu bietan (Beintza-Labaien da salbuespena), Imotzen, Larraunen, 
Araitzen eta Sakanan. 

Eremu banaketa berezia dute (h)ertze 'heste' eta urzolurtxo 'uso' aldae- 
rek. Mendebalean eta erdialdean ez besteetan erabiltzen da lehena eta L-ko 
ekialdean abiatu eta Z bitartean, bigarrena. 

(3) Soziatiboko morfeman -kin aldaera erabiltzen da B-ko ekialdean, G- 
n, L-n, NB-n eta NG-ko mendebalean (Baztan eta Malerreka barne). Oste- 
ra, -ki ere bada lehian NG-ko ekialdeko erdian eta berau da aukera bakarra, 
edo nagusia behinik behin, 2-n eta Erronkarin. Hegoaldetik, Sakanaraino 
-Bakaikuraino, zehatzago- iristen da -ki aldaeraren isoglosa. 
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(4) Datiboarekiko komunztadurak hautazkoa dirudi NG-ko ekialdean 
eta Ipar E H  gehienean, aldeak izan badaitezke ere hizkera batzuetatik bestee- 
tara. Baztanen, Salabururen (1984-2: 218) arabera, batez ere izenkiren bat 
dagoenean nabari da komunztaduri eza (erran zaben 'erran zien', baina gizo- 
nei erran zuen) eta aginteran ere oso arrunta omen da (kartzu oi neri 'ekar 
ezazu hori niri') . 

Salaburuk esandakoa betetzen dela dirudi N'Diayek (1970) Baztanen ber- 
tan jasotako adibide hauetan: maten tuzte sagarrak aurrei 'ematen dituzte saga- 
rrak haurrei' (73); etxera alldtmn galdin nuen polizieri (78); Iinko maitein ize- 
nean kasu in zezu nere aldbai! 'Jainko maitearen izenean kasu egin ezazu nire 
alabari! (78); astoa utzi zezakeen neri (207). .. 

( 5 )  -eu- > -&u- bilakaera bete da NG-ko eta B-ko hizkera batzuetan. 
Horren adibide, Altsasuko auli 'euli', auri 'euri', autsiya 'eutsia (xuhurra adie- 
rarekin)', autzi (< eutzz] 'utzi', naurri 'neurri' aldaerak; naure 'neure', gaure 
'geure' tankerako izenordainak; balau (< baleu) 'balu tankerako edun-en 
adizkiak; berraun, iruraun tankerako ehun zenbatzailearen konposatuak.. . 
(Izagirre 1967). NG-ri dagokionez, Aezkoan eta Aurizberrin, Ultzaman, Sa- 
kanan eta, dirudienez, gaurregun euskara galduta dagoen hegoaldeko hizke- 
retan ere betetzen zen antzina. B-ri dagokionez, berriz, Otxandion, Arratian, 
Zeberion, Orozkon, Nerbioi arroan eta Uribe kostan, behinik behin, erabil- 
tzen dira honelako aldaerak. 

(6) -ei > -di- bilakaera bete da NG-ko eta B-ko hizkera batzuetan. Ho- 
rren adibide, Altsasuko a+ 'tegia' (eta arta*, bizartaya, erlataya), aiza 'ehi- 
ze', araitz (< areitz) 'haritz', bai 'behi', bain 'behin', eztai 'eztei', gaiyo 'gehia- 
go', Zazjo 'leiho', odaya 'hodeiá, ogai 'hogei', bairatzeko 'begiratzeko', erakai- 
ya 'erokeria', laitzen 'leitzen (irakurtzen)', maikuba 'medikuá (Izagirre 1967). 
Sakanan -Buundan, gehienbat- eta B-ko zenbait bazter-hizkeratan (hala 
nola, Otxandion, Zeberion, Nerbioi arroan eta Uribe kostan) nabari da, 
behinik behin, bilakaera hau. 

(7) -&u- > -ou- bilakaera bete da NG-ko hizkera gutxi batzuetan. Ho- 
rren adibide, Aezkoako gou 'hau', nousi 'nagusi', pousoa 'pausuá, Ouritz 'Au- 
ritz' aldaerak eta doukegu 'daukagu', doude 'daude' bezalako adizkiak (Cami- 
no 1997: 316). NG-n, dirudienez, Zaraitzun, Aezkoan eta Sakanan -Er- 
goiena eta Lakuntza bitartean, behinik behin- betetzen da. B-ri dagokio- 
nez, Arrankudiagan (Nerbioi arroa) jaso zituen Irizarrek (1 98 1-2) bilakaera 
hau erakusten duten adizkiak: nou 'nau', noue 'naute', doudie (< daudie) 'du- 
te', doust (< ddust < deust) 'dit', doustie (< ddustie < deustie) 'didate', youstek 
(< ~austek < ~eustek) 'zidatek'. 

(8) Nor-Nori saileko iraganaldiko adizkietan -ki- erroa dago NG-ko eta 
B-ko hizkera batzuetan, hala nola, Eugiko (Esteribar) mkiden, zaki(k)en/za- 
kinen, zakion, zakigun, zakizun, zakizien, zakioten (orok. 'zitzaidan ...') (Ga- 
minde 1986: 186). Badirudi Sakana (Burunda da salbuespena) berritzaile 
izan dela eta orainaldira ere hedatu duela erro hau. Horren adibide, Etxarri- 
Aranazko dakit, dakikl n, daki, dakigu, dakizu, dakizu bie, dakibie (orok. 
'zait ...') (Karasatorre et alii 199 1: 78). 

NG-ri dagokionez, Artzibarren, Erroibar gehienean (iparraldeko Bizka- 
rreta-Gerendiain, Mezkiritz eta Esnotz dira salbuespena), Esteribarren, 
Anueko hegoaldean, Atezko hizkera batzuetan eta Sakanan erabiltzen da -ki- 
erroa, baina gaurregun euskara galduta dagoen NG-ko hegoaldeko beste hiz- 
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kera batzuetan ere bazen antzina (Irizar 1992 eta 1992b). B-n, berriz, ipar- 
mendebalean, Uribe kosta eskualdean erabiltzen da, Gaminderen (1994: 
549) arabera. 

(9) Iraganaldiko adizkietan, Esteribar eta Aezkoa bitartean da -0 ohi- 
koa, baina beti ere -(e)n orokorrarekin lehian dela, hala nola, Aezkoako nue, 
zue, gindue 'genuen', ze, zako 'zion', gindako 'genion (Camino 1997: 185). 
Gaurregun euskara galduta dagoen NG-ko hizkera batzuetan ere bazen 
-0 antzina, baina, ostera, Esteribarko eta Erroibarko iparraldean (Zilbeti, 
Eugi eta Iragi) eta Auritzen -(e)n dunak (izan) dira nagusi (Irizar 1992b). 
B-ko ipar-mendebalean ere izan dira -0 gisakoak, nahiz eta gaurregun Uribe 
kostako herri bitan (Barrika eta Urduliz) baizik ez omen diren erabiltzen, 
Garninderen (1 994: 548) arabera. 

11. EH osoan, baina eremu trinkorik osatu gabe, betetzen direnak 

1 1.1. Emugarrien aurkezpena 
(1) Mugatzailearen erabateko asimilazioa. 

(2) Hiatoetako o > u eta e > i disimilazio bilakaerak. 

(3) Partizipioetako -i bokalaren sinkopa. 

(4) Bizidunen lekuzko kasuetako morfema bereziak galtzea. 

( 5 )  Prolatiboaren morfema galtzea. 

11.2. Oharrak 

(1) Mugatzailearen erabateko asimilazioa daukagu Getxoko baso 'basoa', 
basok 'basoak' (erg. sg.), basori 'basoari', bason 'basoaren', basóntzdko 'basoa- 
rentzako', basóas 'basoagaz' aldaeretan (Hualde & Bilbao 1992: 57). 

Hizkera batzuetan besteetan baino indartsuagoa da eta asimilazioa ab- 
solutibo singularrean ere betetzen da, hala nola, Getxoko etzé 'etxea', basó 
'basoa', iturrí 'iturria3, burú 'burua', alabé (< alabea) 'alaba' (Hualde & Bil- 
bao 1992: 57hh). B-ko itsasaldeko hizkera batzuetan (Uribe kosta, Bermeo, 
Elantxobe, Lea-Artibai, esate baterako), NG-ko alderdi baten (Larraunen eta 
Basaburuko iparraldean) eta G-ko Azpeitialdean betetzen da, nahiz eta hiz- 
kera batzuetarik besteetara arauak aldatzen diren. Errezilen, esate baterako, 
hitzoina -i, -u denean baizik ez da betetzen; cf. mendi mendia', buru 'burua'. 

Asimilazio bilakaera hautazkoa da zenbait hizkeratan. Badirudi hizkera- 
ren jasotasun mailak eta hitz egiteko lastertasunak daukala zerikusia. Horren 
lekuko, Mallabiko etxín on dd (hizkera arrunt eta bizian)lencien eon dd (hiz- 
kera zaindu edo patxadatsuan) 'etxean egon da'. 

(2) Hiatoetako o > u eta e > i disimilazio bilakaerak; cf. besu(d-e) 'be- 
soa', luzi(a1 -e) 'luzea'. Eremu zabalagoan betetzen da e > i disimilazioa o > u 
baino. Horren adibide dira NB-ko Garazi eta Iholdiko hizkerak edo B-ko 
sartaldeko batzuk. Zenbait hizkeratan hautazkoa da, Baztango batzuetan 
(Salaburu 1984-2: 169) eta Erroibarren (Ibarra 1995b: 274), esate baterako. 

(3) Partizipioetako -i bokalaren sinkopa daukagu Getxoko ikus dau 
'ikusi du', eros dau 'erosi du', ekar du 'ekarri dugu' aldaeretan (Hualde & Bil- 
bao 1992: 52). Eremu zabalagoan betetzen da sinkopa geroaldiko formetan, 
ekarko, etorko, ikusko bezalakoetan. 
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(4) EH osoan nabari da bizidunen lekuzko kasuetako morfema bereziak 
galtzea. Bizigabeen morfema berak erabiltzen dira sarri bizidunekin ere. Ine- 
siboan oso zabalduta dago soziatiboaren morfema. Horren adibide, Orioko 
nik semiakin kon$antza andiyd dakat (Iturain & Loidi 1995: 53). Destinati- 
boa, motibatiboa eta 'genitiboa + gainean' dira beste hizkera batzuetan or- 
dezkoak. 

Mendebalean eta erdialdean behinik behin, -(ren)gan (izan) da bizidu- 
nen inesiboko morfema eta -(ren) baitan ekialderagoko hizkeretan. 

(5) EH gehienean nabari da prolatiboaren morfema galtzea. Hizkera as- 
kotan bemla da ordezkoa. Horren lekuko, Zarauzko nik Zagun bezela nakan. 
Zenbait hizkeratan (Basaburu Ttikian eta Bortzirietan, behinik behin) ins- 
trumentala ere erabili ohi da. Horren adibide, Arantzako (Bortziriak) eztut 
nere burua zamyotzen edo Goizuetako tontoz artzen nozu U.J. Zubirik a.e.) 

Mendebalean, erdialdean, L-n eta NB-n -tmt (izan) da prolatiboaren 
morfema. Mallabian, esate baterako, mosolotzdt eukióu gu(k)pafie, "mosolue" 
barik "mosolo pintto" galanta isen ori! 'mozolotzat eduki dugu guk baina, 
 mozol loa^' gabe "mozo10 pinto" galanta izan hori!'. 

NG gehienean eta Z-n -tako (izan) da aukeran. Horren lekuko, Izagi- 
rrek (1 967) Altsasun jasotako gaure burubak ezgendukazkiela txikitako 'geure 
buruak ez geneuzkala txikitako' (58); aitek kapotia patzen zeen seealetakó 'ai- 
tak kapotea paratzen zuen seinaletako' (72) eta Barkoxeko jüjetáko hártzen 
dié 'epailetako hartzen dute' (Larrasket 193 1 : 239). 

Oso eremu zabalean, ia Euskal Herri gehienean, hedatu diren zortzi 
ezaugarri aurkeztu dira (1) multzoan. Zuberoa, Erronkari eta Zaraitzu, alde 
batetik, eta mendebaleko hizkerak, bestetik, azaltzen dira isoglosetatik kan- 
po. Burunda ere -eta Sakana osoa, oro har- sarri azaltzen da isoglosetatik 
kanpo. 

(3) eta (4) multzoetan erakutsi diren ezaugarriek sendotu egiten dute 
aipatutako hizkeron apartekotasuna. (3) multzoan mendebaleko ezaugarriak 
aurkeztu dira eta euron kopuru haziak (hogei aurkeztu dira) agerian uzten 
du hizkuntza eremu berezia dela mendebalekoa, historian zehar Euskal He- 
rriko erdigunean egin diren berrikuntzak -(1) multzokoak, esate batera- 
ko- hartu ez dituena eta, aldi berean, bere-bereak direnak sortu dituena. 

Esan dezadan, dena dela, mendebaleko ezaugarrietako batzuek eremu 
zabalagoa daukatela eta Urolaldean, Goierrin eta Burundan bertan ere barre- 
neratzen direla. Burundako hizkera hau dela-eta, ohar bat egin nahiko nuke. 
Sakanako gainerakoen aldean oso desberdina da hemengo hizkera eta, Bona- 
partek gipuzkeraren barruan kokatu zuen arren, bere aldameneko Goierriko- 
ekin alderatuta, oso bestelakoa azaltzen da. Baina, hala ere, denetarik dauka 
hizkera honek: bai mendebaleko eremuarekin, bai erdialdekoarekin eta baita 
nafarrerarekin ere baditu kidetasunak. Bere-bereak diren ezaugarriak ere ba- 
ditu, gainera. Nik neuk, behiala Arabako ekialdean mintzo ziren hizkeren 
oihartzuna sumatu dut Burundakoan eta, Arabako ekialdekoekin batera, 
'tarteko hizkeraY-tzat jotzen dut. Baliteke, era berean, Lana eta Ameskoa iba- 
rretan antzina mintzo ziren hizkerek ere lotura lan hori berori egin izana (ze- 
hatzago in Salaberri 1998 eta Zuazo 1994, 1998b). 



KOLDO ZUAZO 

'Tarteko hizkerd-tzat jotzen dut, era berean, Mutrikukoa. Gipuztzat jo 
izan da orain artean, baina niri neuri ez zait iruditzen erabat horrela denik. 
Mutrikuko hizkera eta bere alboan dagoen Ondarroakoa desberdinak dira 
izan, baina mendebaleko hainbat ezaugarri Mutrikun ere badirela ikusi da 
(3) multzokoak aurkezterakoan. Aldi berean, Deba barrenean gaurregun egi- 
ten diren hizkerak ere (Mendarokoa eta Elgoibarkoa, batez ere) tartekotzat 
jo litezke. 

(4) multzoan ekialdeko ezaugarriak aurkeztu dira, hamabi guztira. 
Ekialde barruan Zuberoakoa agertzen zaigu nortasun haundiko. Bere alda- 
menetako Erronkarira eta Amikuzera ere iritsi dira, dena dela, ezaugarri 
hauetako zenbait eta mendebalerago ere bai inoiz, Nafarroa Behere osora eta 
Zaraitzura. Eremu honexek osatzen du, hain zuzen, 'ekialded deitu dudana. 
Lantzean behin, ohiko muga hau gainditu eta Lapurdiko sortaldera eta Aez- 
koara ere iritsi dira. Beraz, nolabaiteko 'tarteko hizkerd-tzat jo daitezke La- 
purdiko eta Aezkoako hauek ere. 

Historian gora eginez, oso litekeena da Zaraitzuk eta, batez ere, Erron- 
karik hartu-eman estuak eduki izana Zuberoarehn. Badakigu lanera -sasoi 
lanak egitera, gehienbat- bai Nafarroako ibarrotatik Zuberoara eta baita al- 
derantzizko norabidean ere jendea erruz ibiltzen zena eta, edozein modutan, 
hizkuntzak, behintzat, argi salatzen du hartu-eman hori (ikus (1) eta (4) 
multzoetako ezaugarriak). Gerora, baina, nasaitu egin bide zen lotura eta 
hizkuntzak salatzen du nasaitze hori ere. Beraz, azkenaldi honetan Erronka- 
rin eta Zaraitzun egin diren hizkerak kontuan hartuta, beste ezer baino le- 
hen 'nafarrak' direla esango nuke, ez zubereraren edo behenafarreraren atal. 

(2) ezaugarri multzoan Euskal Herriko erdigunean betetzen diren sei 
ezaugarri aurkeztu dira. Zeinek bere isoglosa jakina daukan arren, Hego 
Euskal Herrian hedatu diren batzuk daude tartean, Gipuzkoan, Bizkaiko 
ekialdean eta Nafarroako mendebalean. Lapurdiko hegomendebalak ere bat 
egiten du eremu honekin. 

Hedadura hau ikusita, litekeena da diakronikoki (1) multzokoak baino 
berriagoak izatea (2) multzoko hauek. Bizkaiak, esate baterako, ez du eremu 
homogeneoa osatzen oraingo honetan eta Kardaberazek bere Cristifiau dotri- 
nea-n aipatu zuen muga ekartzen dute gogora: 

Bacust ondo, Bizcai guztico eusquera bat izan arren, verbaren batzuc ori (sic) 
batzuetan, besteac besteetan oi direala. Enzunaz icusi, edo icasi dot, Orozco ta 
Zeberioti Ochandianora, ta Plencia eta Machichaco aldeti Munguiara, ta onunz verba 
batzuc, edo esateco moduac banaro, edo diferenteac dituezala. (...) Durango ta 
Marquinati onunz beste moduric da (Kardaberaz [L. Lopetegi, arg.] 1973- 1 : 454). 

Gaurregun ere, hain zuzen, Bakio-Bermeo, Zornotza eta Otxandion ba- 
rrena egin daitekeen lerroak banatzen ditu Bizkai barruko hizkuntza eremu 
nagusi biak eta, gaurregun ere, Lea-Artibai eskualdean eta Durangaldean da 
nabarmenena Gipuzkoako eta Euskal Herriko erdiguneko eragina. 

Lapurdiko hegomendebalean ere sumatzen da eragin hori. Badirudi al- 
derdi honetako jendeak -bizibidez itsasgizonak eta merkatariak, asko eta 
asko- hartu-eman estuak izan dituela Hego Euskal Herriarekin eta hiz- 
kuntzan ere bada hartu-eman horren oihartzuna. 'Kostatarra' deitu izan zaio 
alderdi honetako hizkerari eta nolabaiteko 'tarteko'-tzat jo dezakegu hau ere. 
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Bestalde, Ipar Euskal Herri gehienean betetzen diren zenbait ezaugarri ez di- 
rela eskualde honetan betetzen ikusi da ( 5 )  multzokoak aurkezterakoan. 

Nafarroako mendebala ere esaten ari garen eremu honen barruan dago. 
Isoglosa guztiak ez dira leku berean batzen, baina, askok behintzat, Basabu- 
rua, Imotz, Larraun eta Araitz bitarteko hizkerak hartzen dituzte euren bai- 
tan. Eremu zabalagoa dute beste batzuek eta Bortziriak, Malerreka eta Saka- 
na hartzen dituzte euren barruan. Eremu zabalagokoak ere badira, Bertizara- 
na, Ultzama, Lantz, Atetz eta Anueraino iristen direnak eta are ekialderago 
A e z k o a  bertaraino- iristen direnak ere badira. 

Gipuzkoa barruan, azkenik, Goierriko hizkera nortasun handikoa dela 
ikusi dugu behin eta berriro. Hasteko, homogeneo sarnarra da Goierri oso- 
koa. Arestian esan denez, mendebaleko ezaugarri zenbait iristen dira bertara 
(batez ere sartaldeko ertzean dauden Zegama, Segura eta, bereziki, Legazpi- 
ra) eta, ostera, Gipuzkoako gainontzeko hizkeretan zabaldu diren ezaugarrie- 
tako asko ez dira Goierrin hedatu. Azken gertakari bi hauek Urolaldeko hiz- 
keretan ere nabari dira, baina Goierrin, gainera, Araban behiala mintzo zen 
euskararekiko lotura ere sumatzen da. Lotura hori Oiíatin eta Leintz ibarre- 
an ere ageri-agerian dago. 

Euskara giputzaren barruan, beraz, banaketa bikoitza egin daiteke: ipa- 
rraldealhegoaldea banaketa alde batetik, alegia, Goierri eta Toloserriko hego- 
aldeko hizkera batzuk Gipuzkoako gainontzekoetatik bereizten dituena; eta 
sartaldealsortaldea banaketa bestetik, gutxi gorabehera Zumaia-Aizarnaza- 
bal-Zestoa-Errezil-Azpeitia eta Goierrin barrena datorren lerroaren arabera 
egin litekeena. Gipuzkoako iparrekialdeko herriek ere badute euren nortasu- 
na; Errenterian hasi eta Irun bitartekoez ari naiz, jakina. Dena dela, bada 
egin beharreko habardura bat. Nortasun hori handiagoa izan bide da antzi- 
na. Gaurregun oso 'giputz' azaltzen zaizkigu Lezo eta, batez ere, Errenteria, 
eta Oiartzuna bertara ere hedatu da eragina. Hondarribia eta Irun dira era- 
gin horretatik gehien aldentzen direnak (honetaz zehatzago in Zuazo 1997). 

Esan dudan hau guztiau (7), (8) eta (9) multzoak begiratuta ere ikusten 
da. (7) multzoan euskara nafarraren bost ezaugarri aurkeztu dira eta horieta- 
ko batzuk ez dira ez Nafarroako mendebaleko zenbait hizkeratara ez ekialde- 
koetara ere iritsi. Mendebalekoak, Basaburu Ttiki gehiena (Bortziriekin bat 
egiten duen Goizueta eta Malerrekarekin bat egiten duen Beintza-Labaien 
dira salbuespen argienak), Araitz eta Larraun dira batez ere; eta Basaburu 
Handia, Imotz eta Sakana ere bai lantzean behin. Ekialdekoak, berriz, 
Erronkari eta Zaraitzukoak dira; eta Aezkoakoa ere bai inoiz. 

(8) multzoan euskara giputzaren zortzi ezaugarri aurkeztu dira26 eta, 
hauetako batzuk, euskara horren mugak gainditu eta Deba arrora, Bizkaiko 
ekialdera (Lea-Artibai eskualdera eta Durangaldera) eta Nafarroako mende- 
balera iritsi dira. 

(9) multzoan, azkenik, mendebaleko eta erdialdeko hamalau ezaugarri 
aurkeztu dira eta, ezaugarriok, Bizkaia eta Gipuzkoa ez ezik, Nafarroako sar- 
taldea ere hartzen dute euren barruan. 

26 Egia esan, euskara giputzaren ezaugarri guztiak ez dira behar bezain sendoak. edun- 
en eta izan-en -e- errodun adizkiak eta dijoa tankerakoak ez dira oso emankorrak. Egunero- 
ko jardunean daukaten maiztasunagatik hartu ditut kontuan. Bestalde, atzeraka doa f > p 
bilakaera eta d >  Y ere bai hizkera gehienetan. 
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Esanguratsua da (5) eta (6) multzoek erakusten dutena. Behin eta berri- 
ro esan izan da Pirinioak ez direla euskalki muga, baina hazia da Ipar eta He- 
go Euskal Herria banatzen duen ezaugarri kopurua; guztira hogeita bat aur- 
keztu dira (5) eta (6) multzoetan. Gaurregun behinik behin, eremu bi hauen 
arteko muga nahiko garbia dela esango nuke, nahiz eta 'kostatarrak' egiten 
duen lotura lana. Esan dezadan, bide batez, Ipar EH-ko bereizgarrietako as- 
ko zubereran ere bete ohi direla eta, beraz, ez da zuzena euskalki hau erabat 
berezia eta erabat bakartua den ~ s t e a ~ ~ .  

Argibide hauek guztiok eman ondoren, Bonaparteren sailkapena alde 
batera utzi eta egungo egoera hobeto islatzen duen beste bat aurkeztu behar 
delakoan nago. Honelatsu azaltzen zaigu Hego Euskal Herriko egungo ere- 
mu banaketa: 

a) Mendebala. Bizkaiak, Deba arroak eta Arabako eremu euskaldunak 
osatua. Eremu honetan sartzen ditut antzina Araba gehienean egiten ziren 
hizkerak, Arabako ekialdekoak ez besteakz8. 

b) Erdialdea. Gipuzkoa gehieneko hizkerek -Deba arrokoek ez beste- 
ek- eta Nafarroako mendebalekoek osatua. Basaburu Ttiki gehiena, Araitz 
eta Larraun dira, bereziki, Nafarroakoak, baina baita Basaburu Handia eta 
Imotz ere (zehatzago in Ibarra 1995). Arestian esan den bezala, Bonapartek 
nafartzat zeuzkan Gipuzkoako herriak ere erdialdeko eremutik gertuago azal- 
tzen dira gaurregun, Lezo eta Oiartzun batik bat eta, zer esanik ez, Errente- 
ria. Bortziriak, Malerreka eta Sakanara ere iristen dira erdialdeko ezaugarrie- 
tako asko, baina ez, nire ustez, eremu horretan bete-betean sartzeko adina. 
Erdialdeko hizkeren eta nafarreraren 'tarteko' hizkerak dira, beraz, hauek. 

c )  Nafarrera. Bortziriak, Malerreka eta, batez ere, Baztan, Ultzama, 
Atetz lerroan abiatu eta Aezkoaraino hedatzen da. Barruan da Imotz harane- 
ko Muskitz herria (Ibarra 1995). Nabarra da Aezkoako hizkera, baina orain- 
dik orain Iiiaki Caminok (1997) erakutsi duenez, nafarreratik besterengan- 
dik baino hurbilago dagoena. 

d) Ekialdeko nafarrera. Galduta dagoen Erronkarikoak eta galzorian da- 
goen Zaraitzukoak osatua. Arestian esan dudanez, estua bide zen ibar hauek 
antzina Ipar Euskal Herrikoekin zituzten loturak, baina aspaldi luze honetan 
Nafarroari begira eta Nafarroari lotuta bizi izan dira. 

Ipar Euskal Herriari dagokionez, berriz, nortasun handikoa da zubere- 
ra. Zuberoako ipar-mendebaleko hizkerak, mendeen joan-etorrian Donapa- 
leuri loturik egon direnak, aldentzen dira Zuberoako gainontzekoetatik eta 
Amikuzeko hizkera behenafarrari hurbiltzen. Domintxinen, Etxarrin, Itho- 
rrotze-Olhaibin eta, batez ere, Lohitzünen ikusten da hori garbien eta 'tarte- 
ko hizkera'-tzat jo litezke Arüe eta Phagolakoakz9. Bestelakoan, bi eremu, bi 
azpieuskalki nolabait esateko, nabari dira Zuberoa barruan: Basabürükoa he- 
goaldean eta Pettarrakoa iparraldean. 

Lapurdi eta Nafarroa Behereko hizkeren artean ez dut halako eten gar- 
birik sumatzen, baina gutxiegi dakit -eta gutxiegi dakigu- hizkera horien 

27 Uste horren alderdi ustela erakusten ahalegindu nintzen Zuazo 1989 txostenean. 
28 Berezia zela Arabako euskara aldarrikatu zuen Mitxelenak 1958an eta 'hegoaldekoa' 

izenez bataiatu zuen (Mitxelena & Agud 1958). Mendebaleko multzoan sartzeko arrazoien 
aurkezpena eta Arabako hiru hizkuntza erernuen mapa, Zuazo 1998b-n ikus daiteke. 

J-L. Davanti zor dizkiot Zuberoako argibide asko. 
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berri. Berehala etorri beharko luketen ikerlanek (berehala, ez delako txantxe- 
takoa hango euskararen egoera) argituko dute orain hain ilun dagoena. Ere- 
mu honetakoak dira, administrazioz Hego Euskal Herriari dagozkion arren, 
Urdazubi, Zugarramurdi eta Luzaide, baina komeniko litzateke hizkera 
hauen egungo egoera hobeto ezagutzea. 

Laburbilduz, Bonaparteren zortzi euskalkiak seira ekarri dira eta bost 
izango dira hemendik lasterrera, hilurran dagoelako ekialdeko nafarrera. 
Euskararen estandarizazioak, euskara normalizatze bidean sartu izanak (ira- 
kaskuntzan dela, hedabideetan dela, administrazioan dela) eta bizimodu mo- 
dernoak bultzatu duen hartu-emanen estutzeak ekarri dute euskalkiak bate- 
ratzea. 1950-60 hamarkadaz gero, aro berri bat hasi da Euskal Herrian eta 
euskalkien nondik-norakoan ere nabari da hori. Iparraldearen eta Hegoalde- 
aren arteko batasuna, ostera, ez da neurri berean estutu. Indar bateratzaileen 
eragina argiro sumatzen da, baina indar banatzaileena ere bai. 

Hitzak hitz, 1860-70eko hamarkadan eraiki zuen Bonapartek bere ma- 
pa ezaguna (Bonaparte 1863) eta beste hauxe da 20. mende hondarretan nik 
neuk eraikiko nukeena 
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Hevia ldeen muguk 

Euskalkien mugak 
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Bonaparteren euskalki sailkapena eta euskalkiei buruz zeukan ikuskera 
berezia dira ikerlan honen aztergaia. 108 ezaugarri erabili dira eta bakoitza- 
ren mugak zehaztu dira. Ezaugarriok aukeratzerakoan, hizkuntzan izandako 
berrikuntzak bereizi dira eta, erabiltzen diren eremuen arabera, hamaika 
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multzotan banatu. Bonapartek 1860-70 aldean egindako sailkapena eta eus- 
kalkien mapa zaharkituak daudela-eta, beste sailkapen bat eta beste mapa 
bat aurkeztu dira. 

Se propone revisar la clasificación dialectal de Bonaparte así como su 
peculiar visión de los dialectos. Se ha trabajado con 108 elementos, tanto fo- 
néticos, como morfológicos y sintácticos y se han establecido las isoglosas de 
cada uno de ellos. Nos hemos centrado en las innovaciones, dejando a un la- 
do los arcaismos y las diferentes elecciones que dentro de las posibilidades 
que ofrece la lengua han adoptado los diferentes dialectos. El resultado de 
este estudio demuestra que la clasificación propuesta por Bonaparte a media- 
dos del siglo pasado (1 860-70) ha quedado desfasada y se presenta una nue- 
va clasificación así como un nuevo mapa de los actuales dialectos vascos. 

La classification des dialectes, ainsi que le personnel point de vu que 
Bonaparte avait sur eux, sont les sujets de cet article. 11 est choisi 108 élé- 
ments, tant phonétiques que morphologiques et syntactiques, et il est révélé 
les isoglosses de chacun d'eux. Nous nous sommes centré sur les innova- 
tions, laissant de c6té les archaismes et les différents choix, parmi les possibi- 
lités que la langue offre, faits par les différents dialectes. Le résultat de cette 
étude révkle que la classification proposée par Bonaparte vers le milieu du 
sikcle dernier (1860 - 70) est vieillie et il est présenté une nouvelle classifica- 
tion et une nouvelle carte des actuels dialectes. 

The intention is to review Bonaparte's dialect classification and its par- 
ticular view of the dialects. 108 phonetic, morphological and syntactic ele- 
ments have been used, and the isogloss of each one has been established. 
Wé have concentrated on the innovations, leaving to one side the archaisms 
and the diverse choices within the possibilities offered by the language adop- 
ted by the different dialects. The result of this study shows that the Bona- 
parte's classification in the middle of the last century (1860-70) is now out 
of date, and a new classification is presented together with a new map of the 
Basque dialects currently in use. 




