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ADITZOINEN FORMA

EUSKERA - XL (2. aldia)

Zenbait euskalkitan aditzoinak eta partizipio burutuak, fonnaz desberdinak izaten dira maiz (sari
sartu; ikus I ikusi, bil I bildu). Garai batean mendebalean ere usatzen ziren aditzoin bereziak. baina
aspaldi honetan Iparraldeko eta ekialdeko euskalkielan baizik ez dira erabillzen. Lileralura lradizioan
erro sakon-sakonak diluzle adilzoin horiek. cIa azken mende hlurden honelan eginikako IeslueIan ere
loki handia izan dute, anilz idazlek beren idazkielan balialu baililuzle, Imicn cuskalkiclall horrelakorik
ez bazcn ere. Halalan euskara baluan adilzoinak erabillzerakoan forma berczien oneslea cIa gomen
dalzea egoki ikuslen du Euskallzaindiak.

Horiek horrela izanik. beste kalegoria batelik eratorrilako adilzen kasuan mendebaldeko hizlunek
arazoak badiluzle oinarrilik ezertan bereizlen ez diren adilzoinen erabiltzeko, zenbait ingurumenetan
bereziki, hala nola aditzoina laguntzailearen atzean denean. Hori kontuan harturik, bai cIa garai baleko
mendebaleko idazle zenbaiten joera gogoan edukirik ere. komenigarria dela ikuslen du Euskallzain
diak, horrelako kasuetan (adilzoin eralorriak osoki oinarriaren irudia duelarik), -Iu alzizkia adilzoinetan
erabillzeko aukera ere onartzea (ur eta urtu. gizoll cIa gizolldu, gaurko cIa gaurkolu. bere'eta berelu,
lodi eta lodilU, IlObe ela hobelu. hizka ela hizkalu, garai cIa garailu... ). Besle adilzelan, ordean, erran
nahi bailu aditzoinaren formak kategoriazko anbiguilalerik sortzen ez duenean, forma bakarra onartuko
da: zora, goza, urezla, elesla...

Aipaturiko aukera adilzoinak perpaus osagai gisa erabiliak diren kasuelara mugalua izanen da
cIa. beraz, adilzoina eraLOrketa edo elkarketa bateko osagai denean, -Iu gabeko forma onartuko da
bakarrik. Aukera horretaz noiz balia, berriz, idazleen esku uzlen da, erabileraren, ingurumenaren edo
aditzen arabera aldian aldiko Iibertatea ulZirik.

Hemen ez da konlUan hartzen Euskaltzindiak oraindik azlertu gabe dituen zenbail punlu, hala
nola ohera loheralu, melldira Imelldiralu. lIora Illoralu, ...

Aditzoin berezien forma

Zalantzazkoa da balzuetan, bai ela tokien edo denboren arabera aldakorra ere, adilzoin berezien
forma. Hona hemen Euskallzaindiak duda horietarik batzuen arintzeko emalen diluen argibideak eta
arauak:

I. Aditzoin berezien bukaera afrikalua denean:

Bukaeran afrikalua duen oinarri bati -Iu lolzen zaionean afrikalua gallzen du adizkiak; alderan
lziz, adizki horri dagokion adilzoinak afrikalua nahi-ta-ez atxiki behar duo Beraz: hUSlu dUI, baina hUls
dezakf'1 (ez *hus dezakel); zorroZIU dUI, baina zorrolz dezakel (ez *zorroz dezakel); hozlu lIaiz, baina
holZ IIl11leke (ez *hoz lIillleke); pizlu dU!. baina pilz dezakel (ez *piz dezakel), etab.

Gogoan har. halere, gutiz gehienetan aditz eralorriak direla horrelakoak, eta haien kasuan adi
tzoin berezien ondoan -IU markarekilako forma ere onartzen dela euskara batuko aditzoinetan: zorrOlz
000 zorroZlu, hUls edo huslu. holz edo IIOZIU, aberals edo aberaslu. lalz edo laZlu, ...

Aditzo;n bereziak



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

2. Adilzoin bereziak bukaeran i berezkoa duenean:
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Aditz izenkiaren fonnan ·Ize alzizkiaren aurrean i geldilzen denean (jaikilze, jalgilze. elsilze.
bizilze. arilze.... ) j berezkoa da, ela euskara batuan adilzoinelan ere haren alxilzeko aholkua emalcn
du Euskallzaindiak: jaiki hadi, jalgi gailezen, ireki lezake. bizi bedi,... Alderanlziz, .j bukaera, adilz
izenkian agertu (gabe, partizipio buruluan kausilzen denean, aspektu marka izalen da, eta, beraz, adi·
lzoinelan ez da agertzen euskara batuan (ikas, haUlS, ulz, araz, etab). Azken arau honek tradizio za·
harreko adilz zenbaiten kasuan salbuespenak izan dilzake, baina oso gUli: eutsi, ilxi, irilZi.

3. Aditzoinak bukaeran noiz duen ·t kontsonanlea hartzen:

Aditzoin bereziak darabiltzaten euskalkietan, maiz agertzen da -1 kontsonantea ·Iu aspeklu marka
har dezaketen aditzoinen bukaeran. Ordean, ez dule euskalki guztiek berdin jokatzen puntu horrelan,
balzuek, -I ematen baitute, eta besteek ez, zein aditz den (Iagun /Iagunt nazazu. dei / deil nazala, ...).
Orokorki harturik, I-dun fonna beslearen ondolikakoa da, ela haren erabilera, zenbait aditzelan nagusilu
bada ere, ez da aldebal hedalu. Gisa horretan, kasu mugalu balzuetan izan ezik, adilzoinen bukaerelan
I-rik ez emalea hobeslen du Euskallzaindiak euskara baluarenlzal.

T·ren erabilpena mugaluko dulen punluak hauek izanen dira:

- Adi lz eratorria izatea eta haren oinarria I·duna izalea (ausarl / ausartu, lakel / laketu, bat /
batu, oroil / oroitu).

- Lileralura lradizioan jokabide bakarra izalea (ezagut. lant, lot, ohart).

- Di bukaera duen oinarri balelik eralorririko adilz balen fonna laburtua izalea ela fonna la·
burtugabetik semantikoki bereiz izatea: hant (i'handi); hert (i'erdi).

Euskara batuan, beraz, ondarrean t-rik gabe erabiliko dira -tu gabeko besle aditzoinak: urrun
hadi. dei ezazu, neur dezakel, ezkon zaitez. lagun nazaZu, on daitezke, etab...

Hau da, honenbestez, Euskaltzaindiaren erabakia, aditzoi
nen Connari dagokiona:

1. Normalean aditzoina eta partizipioa bereizten dira:
ikas / ikasi, bil / bildu, sar / sartu.

2. Aditza beste kategoria batetik eratortzen denean eta
jatorrizko oinarritik ezertan ere bereizten ez denean, -tu atzizkia
ere erabil daiteke aditzoinean: ur / urtu, gizoIJ / gizoIJdu, gorri /
gorritu, hobe / hobetu. Kasu hauetan, hortaz, urtu, gizoIJdu eta 110
betu aditzoin gisa ere erabil daitezke.

3. Aditzoinen bukaera aCrikatua denean, aditzoinak na
hitaez atxiki behar du afrikatua: huts dezaket (*hus dezaket), zo
rrotz dezaket (*zorroz dezaket).

4. Aditzoin bukaerak >i< berezkoa duenean, >i<
amaiera atxiki behar da: jaiki hadi (*jaik hadi), jalgi hadi (*jalg
hadi). Ez, ordea, berezkoa ez duenean: ikas ezak, utz dezake, e.a.
Itxi salbuespena da, honetan ere atxiki behar baita >i<. Eutsi eta
iritzi aditzen kasuan aukera uzten da, bietara.

Adilzoili bereziak
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5. Ondoko kasu bauetan bakarrik onartzen da ·t bukaera
aditzoinetan:

- Aditz eratorria bada eta baren oinarria t· duna: laket /
laketu.

- Literatura tradizioan jokabide bakarra izan badu:
ohart, ezagut.

- Di bukaerako oinarri batetik eratorria izatea eta forma
laburtu gabetik semantikoki bereiz izatea: hant, ert.

Besteetan ·t gabe: urrun nabiz urrundu (baina ez *urrunt),
lagun nabiz lagundu (baina ez *lagunt), neur, ezkon, e.a.

Oharra: Erabaki honelan forma bakarrik aztertzen da, ez erabilera. Hots, idazle batek aditzoinak
erabili nahi baditu, aditzoin hauen forma zein den esaten zaio (zorrotz daiteke, *zorroz daiteke. hobe
daiteke, hobetu daiteke). Ez ordea, noiz erabili behar diruen.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995.eko otsailaren 24an onartua)
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