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ez • fotografo

III

ez l iz; 2 part
-ik eza
ez bezala
ezean
ez••• ez•••
ez eta ere
ez eze
ez ezen
ez ezik
ez adituarena egin
ez entzunarena egin
ez ezagunarena egin
ez ikusiarena egin

ez-ordu* e. ezordu
ez-oren* e. ezoren
ez-urte* e. ezurte
ez-uste* e. ezuste
ezabagaitz
ezabagoma = borragoma, goma
ezabaketa
ezabatu, ezaba, ezabatzen
ezaguera
ezagumen 'ezagutzeko ahalmena'
ezagun: liburu ezagun batean irakurria; ezagun asko ikusi genuen bileran

ezagun izan: ezagun duzu Goierri aldekoa zare/a; hemendik ezagun dira Baztango mendiak
ezagupen maila* e. jakite maila
ezagutarazi, ezagutaraz, ezagutarazten
ezaguterraz
ezagutezin
ezagutu, ezagut, ezagutzen 1: zure anaia atzo goizean ezagutu nuen ; 2: ezagutzen dut huts egin dudala
ezagutza l 'ezaguera'; 2 'aitortzea, onartzea'

ezagutza galdu ¡par 'konortca galdu'
ezagutza(k) egin ¡par

ezain Bizk 'ilsusi'
ezaindu, ezain(du), ezaintzen
ezaingarri
ezaintasun
ezaldi
ezantza ¡par 'gasolina'
ezarian

ezari·ezarian
ezarle
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ezarpen
ezarratazi, ezarraraz, ezarrarazlen
ezarri, ezar, ezartzen
ezaugarri
ezaupide
ezaxola [par 'axolagabea'
ezaxolakeria lpar 'axolagabekeria'
ezaxolatu, ezaxola(lu), ezaxolatzen, [par 'axolagabelu'
ezbai

EUSKERA - XLII (2. aldia)

ezbaian 'zalanlzan'
ezbehar
ezberdin
ezberdintasun
ezdeus 1 adj; 2 iz
ezdeuskeria
ezdeustasun
ezdeustu, ezdeus(lu), ezdeuslen
ezean: geuk egin ezean, ez du inork egingo; besterik ezean, lehengo arlotearena esan beharko
ezeduki 1 izond; 2 iz Bizk
ezegoki
ezein las ezezko esaldietan erabillzen da, beli izenarekin: ezein gizoni ez zaio gertatu
ezelako Bizk 'inolako'
ezelan Bizk 'inola'
eze h. ezen
ezen

ezen ez
ezer

ezer gutxi
ezerez 1 iz; 2 izond
ezerezkeria
ezereztasun
ezereztu, ezerez(lu), ezerezlen
ezertxo
ezespen
ezetsi, ezels, ezesten
ezetz: ezetz erantzun dio; ezetza eman dio

ezezka
ezeuki* e. ezeduki
ezezagun
ezezko: ezezko perpausa; ezezkoa eman

ezezkoan
ezezkotasun
ezeztaezin
ezeztagarri
ezeztapen
ezeztarazi, ezeztaraz, ezeztarazlen
ezeztatu, ezezla, ezeztatzen
ezgai
ezgaitasun
ezgaitu
ezgarai
ezgauza
ezik 'salbu' adieran, izan ezik erabili behar da: denak joan ziren, ama izan ezik
ezikasi
ezilkor 'hilezina, hilezkorra'
ezilkortasun 'hilezkortasuna, hilezintasuna'
ezin

ezin••• ·ago ezin hobeto erantzun zion; bidea ezin ederragoa nuen
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ezin.•• -zko: ezill barkatuzko bekatua
ezin esan ahal(a): ezill kollta ahal(a) paper
ezin konta ahal(a)
ezinean: etxera joall Ilahi eta joall elÍneall; ezillean dabilenari laguntzeko
ezineko: mugatu ezineko handinahikeria
ezinik: irten nahi eta irten ezinik
ezin izan: ezill da etorri (*ezill du etorri); ezill du egin

ezinbeste iz
ezinbestean
ezinbesteko
ezinbestez
ezinbestezko

ezindu
ezinegon
ezinezko
ezinikusi
ezinkizun
ezintasun
ezizen
ezjakin
ezjakintasun
ezkabia
ezkai: Thymus vulgari
ezkailu: PhoxillllS phoxillllS 'lxipa'
ezkaratz
ezkata
ezkatatsu
ezkel
ezker
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ezker-eskuin
ezker eta eskuin
ezker-aihen: Calystegia sepium + Convolvulus arvensis

ezkero: eguerdiko hamabiak ezkero moduko esapideelan bakarrik erabiltzekoa (ikus 26. araua, i995-
01-27)

ezkerpareta ¡par 'fronloia'
ezkerti
ezkertiar
ezki: Tilia
ezkila
ezko 1 'argizaria'
ezko 2 Bizk 'hezea'
ezkonarazi. ezkonaraz, ezkonarazten
ezkonberri
ezkondu,ezkon, ezkon~en
ezkongabe
ezkongai
ezkonlagun
ezkonsari
ezkontide
ezkontza
ezkor
ezkortasun
ezkotasun Bizk 'hezelasuna'
ezkotu, ezko(tu), ezkotzen Bizk 'hezatu'
ezkur
ezkutapen
ezkutarazi. ezkutaraz, ezkularazten
ezkutari

Hiztegi Batua: ez·folografo



114 EUSKERA - XLII (2. aldia)

ezkutatu, ezkuta, ezkutatzen
ezkutu 1 izond 'gordea' eta iz 'sekretua'; 2 iz 'diru-txanpona'; 3 iz 'babeskia'

ezkutuan
ezkutuko

ezkutuki
ezleku
ezongi
ezontsa iz
ezordu
ezoren
ezpa Zah 'zalantza'
ezpada 'baizik eta': ez giZOIl baten. ezpada askoren egitekoa
ezpain
ezpainkari
ezpal
ezpara: Fam. Tabanidae
ezpata

ezpataka
ezpata(.)arrain: Xiphias gladius
ezpata(.)belar
ezpata(-)dantza
ezpata(-)dantzari
ezpatadun

ezpatari
ezpel: Buxus sempervirens
ezpeldi
ezpere
ezperen
ezponda
ezproi
ezta••• ere = ez eta•.• ere
eztabaida
eztabaidagai
eztabaidagarri
eztabaidatu, eztabaida(tu), eztabaidatzen
eztainu
eztainuztatu, eztainuzta, eztainuztatzen
eztanda
eztarri
eztegu Bizk 'eztei'
eztei pI
ezteiliar
ezten

eztenka
eztendun
eztenkada
eztenkatu
eztera* e. geztera
ezti 1 iz

eztitan (izan...)
ezti 2 izond
eztialdi
eztiarazi, eztiaraz, eztiarazten
eztigailu
eztigarri
eztikeria
eztiki
eztitasun
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eztitsu
eztitu. ezti(tu), eztitzen
eztul

eztul egin
eztul(-)belar: Tussilago farfara

eztulka
ezune Bizk 'ezaldi'
ezurte
ezuste
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ezustean
ezusteko izlag: galerna eta zurrullbiloa ditu ezusteko lagull; iz: sekulako ezustekoa etorri

zaie gaillera

F

fa 'musika nota'
faboratu, fabora, faboratzcn; Zah. h fabore cgin, mcsede egin.
fabore

.(r)en fabore
fabore egin
faborez

fabrika
fabrikatu, fabrika(tu), fabrikatzen
fabrikatzaile
facsimile
fagoratu* [par c. fabore egin
fagore* [par e. fabore
fagot
faisai: Phasiallus colchicus
faksimile
faktore
faktura
fakultate
falta

falta egin
falta gabe

falta izan da eta du ad
faltadun
faltatu. falta(tu), faltatzen
faltsu
faltsukeria
faltsuki
fama
famatu I izond 'ospctsua'; 2 ad, fama(tu), famatzen 'goraipatu'
familia
familiarte

familiarteko
fanatiko
fandango
fantasia
fantasma
faraoi
fardel
fariseu
farmazia
fase
fauna
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faxismo
faxista
fede

fede on
fede eman
ene fedea

fededun
fedegabe

fedegabeko
fedegabetasun
federal
federatu, federa, federalzcn
federazio
feldespato
feminismo
feminista
fenix
fenomeno
ferde* e. berde
fereka
ferekaldi
ferekatu, fereka(lu), ferekalzen
ferekatzaiJe
feria
fermu [par 'irrnoa'
ferra
ferratoki
ferratu, ferra(lu), ferralzcn
ferratzaile
ferreta [par 'edarra, suila'
festa
festazale
feudal
feudalismo
fida izan
fidagaitz
fidagaiztu, fidagailz I fidagaizlu, fidagaizlen
fidagarri
fidagarritasun
fidakor
fidantzia 'usle ona'
fidatu, fida, fidalzen
fidel
fideJitate
fidelki
fideltasun
fideo
fier [par
fierki [par
figura
filantropia
filantropo
filatelia
filmatu, filma, filmalzen
film
filmoteka I 'mikrofilmen billegia' *2 e. zinemaleka
filologia
filologo
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liIosofia
liIosofiko
liIosofo
fin 1 iz

fin gaitz egin
fin 2 izond: Langile fina; fin jolwlU, ibili
final kirolelan erabillzekoa

finalaurreko I finalerdi
finaI-laurden
final-zortziren

finantza: finan Iza arazoak, finalllza-arazoak
findu, fin(du), finlzen
fini izan [par 'amailu, bukalu'
finitu [par 'amailu, bukalu'
finkagarri 'finkalzen duena'
finkarazi, finkaraz, finkarazlen
finkatu, finka, finkalzen
finkatzaile
finki [par 'fermuki, irmoki'
finko
finkotasun
fintasun
fio izan Gip
firrinda [par

firrindan
firu* e. piru
firurika [par
firurikatu, firurika(lu), firurikalzen, [par
fisika
fisikari
fisiko izond
fite [par
fits

fitsik
fitxa
fitxategi
Dakatu, flaka, flakalzen
Dakezia
Dakia balez ere Gip herr
Dako
Dakotasun
Danela
Dasko
Dauta
Debitis
Deitean izan: pilolari hori jleilean da egulI
Doka [par
Dora
Dorin
Duor
foka Phoca
foku
folklore
fondo h. funts
fonema
fonetika
fonetiko
fonologia
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fonologiko
foral
forja
forjari
forma
formal 1 'fonnazko, fonnari dagokiona' 2 Heg herr 'zintzoa'
formaldu, fonnal(du), fonnaltzen Heg herr 'fonnal, zintzo bihurtu'
formalismo
formalizatu, fonnaliza, fonnalizatzen
formatu, 1 iz; 2 fonna(tu), fonnatzen ad
formazio
formula
formulatu, fonnula(tu), fonnulatzen
fortuna 'zoria'
fortunatu 19art 'gertatu, suertatu': fortunatu da horien etxetik dama gazte hat joatea
foru
Foru Aldundi
Foro Diputazio
Foru Erkidego
foruzale
foruzaletasun
fosforo
fosi!
fosi!du, fosi1(du), fosiltzen
foto
fotografia
fotografo

(Euskaltzaindiak, Donostian, 1997ko otsailaren 2880 onartua)
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