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BEHAR [ZAN ADITZAREN JOKABIDEAADITZ IRAGANGAITZEKIN

Behar izan aditza beregaina izan daitekeen arren, erabilera berezia du, gehienetan beste aditz batekin erabiltzen baita. Horrelakoetan adilz osagarria, partizipio burutuaren forma hartzen duena, iragangaitza baldin bada, jakin behar da zein kasu-marka dagokion perpauseko subjektuari, eta, beraz, zein adilz laguntzaile erabili bellar den perpausean. Kasu horietan subjektua ergatiboan agertzeri da gehienetan ela,
ondorioz, NOR-NORK saileko aditz lagunlzailearekin jokatzen da perpausa (erabilera inpersonalean izan
ezik, jakina):
(I)

Bana zuk, Krislaua, ez dezu onelan geratu bear, ez (Agirre Asteasukoa. Eracusa/diac lIl, 320).

(2) Adiskidetasull gaiztoren bat iduki dureel/ak auzoon (...) ez due ara geiago joan bear, ez (lA. Mogel. Komunioko sakrameutue" gOlieon, 186).

(3) Denbora hartan idiok beroki egoll bellar du barruki bero bateau (M.

Dassan~a.

Laborarien abisua. 587).

(4) Herriko lurrak bistatik galduz gem, itzultzen da bertze aldentt. joan bella,. (tuen eta dohao Jekhu hartarat (P. Axular.
Gero, 107).

(5) Bai'ia eguodo ere ez dezu pell1satu bear, askok bezela (Mikel Atxaga, Oozlelxo, tOO).

(6) AdillOn dut ez dugula nehor hjJ behar, eta ez kolpalu edo lOhatu ere... (E. Materre. DokrrilUJ krisrialla, 1t 3).

Hala ere, kontuan harlu behar dugu, adilz osagarria adilz iragangailza denean, datibodun formekin
jokatzen bada, orduan laguntzailea izan aditza izanen dela, NOR NORI sailean:'
(7) Aditzen dot (...) kortesia handiarekin milltzatu beltal' gatzaiztela. (...) (E. Materre, Doktrilla kristialla, 112).
(8) (...) uste dute zenbaitek lkasbide zaar orreri yan'ai bear gatzaiola, mendearen ondarrerafio (Lizardi, Itz-Iauz, 54).
(9) Eta hartarakotzatjoall behar gatzaitza aitaren partez mintzatzera (P. Axular, Gero. 218).
(10) Onelarako ekill bear 1Iatzaio beste Itztegi bati (JJ. Iztueta, Gipuzkoako probinlZiaren ko"daira. 132).
(11) Halakotz behar IlGtzaizu maiz hurbildu. eta behar zaitut maiz errezibi (S. Pouvreau, lesuseIJ imitozio1leo, 253).
(12) Adierazo nai degullari oartu bear gatzaizka (M. Larramendi. EI imposible ,,'cncido).

Erabilera orokor hauetaz gain beste erabilera bat ere, eskualde batean baino gehiagotan gertatzen
dena, aipatu behar dugu. Izan ere, euskalki anitzetan, erabilera nagusiaren ondoan beste aukera bat ere
agertzen da, gutxiago edo gehiago baliatua. Kasu horretan adilz osagarria iragangaitza bada, adizkera datiborik gabekoa izanagatik ere, aditz laguntzailea iragangaitza izanen da. Iparraldeko testuetan agertzen da
batez ere jokamolde hau (zubererazkoetan izan ezik) baina baita nafarrerazko. gipuzkerazko edo bizkaierazko autore batzuen lanetan ere. Hala ere, euskalki hauetan beste erabilera da maizenik agertzen dena (ik.
OEH. IV, 303)
(13) Semea, elzara hertze aldera irzuli behar, (...) (S. Pouvreau,/esusell imitaziollea, 177).
(14) Etzara hargatik haserrNu behar, eta haserretzekotz ere zeure buruaren kontra haserretu behar zara, eta ez itsuaren

kontra. (...) (P. Axular, Gero, 310).
(15) Ez gore heraz IUJr,.iru behar, nunbaitikako jaun handi batzu heldu badira ere, (...) (1. P. Arhelhide,/galldea edo JauJrareJr eguna. 32).
Lotu bellar tJiogu ilalSlear; bezalako erabilcrak (Zailegi) bakan agertzen dira. ela leslu modernoelan bakarrik (excepdoJ1es raras y modemos dio OEHak. IV. 305).
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(16) Gure Jaungoikoaz bakarrik bear gera oraitu (D.lnza, Kristau ikasbidearell a,alpella, 132).

(17) Dana sinismen oso-osoan egon bear gera, lenen-Ienengo Amari agertu zilzaiola (J.I. Lardizabal. Testanumtu Zorreko
eta Herrika kalltlaira, 466).
(18) Mugonez oroitu bear geratle. berandu dator sendagarria, gailzak indatrak artzen badieu (V. Mogel, Ipui ollak, 24).

(19) Guziok jakin, eta ondo aditu. 000 ezagutu bear deguna. azahzen ohiotu bear gera: (J.I. Guerrico, Kristau dorriiul, 2,
402).
(20) Ez, ene biotzeko seroea, esaten zion Amak,
t,a, 70).

Zll

oraindik munduan izoll bear zera (G. Arrue. Sama GelJovevarell bizi-

(21) Orregatik bad'}. OilU bear zero, ala zifiatzera, nola santiguatzera hiro gurutze eginaz (lcasbidea Christove" Doctr;no
azalquera /aburraquill. 3).

(22) Elzara ikaratu bear, eztolue gogaitu bear, jausten zareanean gatx biziozkoen bateD (P. A. Afiibarro, Lora sorta espirituala, 144).
(23) Guziok jakin, eta ondo aditu, edo ezagutu bear deguna, azallzen abiotu bear gao (A. Cardaveraz, SOlllgllaciorell
ejercicioac, 2, 31).
(24) Gauza batzuk bear dira egin, beste batzuk egitetik bear gera gorde (L. Villasanle, Kristau!etlearell sustraiak. 75).

Honenbestez, ondokoa da Euskaltzaindiaren gomendioa:
I. Behar izan adilza aditz laguntzaile iragankor gisa jokaluko da, ondoan agertzen den aditz osagarria edozein molalakoa delarik, iragangailza denean ere bai:
a)

Lan egin behar dugu

b) Liburua ekarri behar zenidan
c) Elxera joan behar dUI

• du·aditza + behar ===> [aditza] + behar + du·saileko aditz laguntzailea
• da·aditza + behar ====> [aditza] + behar + du·saileko aditz laguntzailea
2. Halere, lehen puntuan esana ez da beteko behar izan adilza, datibodun aditz iragangaitz batekin agerlzen denean. Orduan izan laguntzailearen zaio-saileko fonnak erabiliko dira beli:
a) Bihar mintzattt beharko natzaizu gai horretaz
b) Azkenerako gauza guzliak ahazlu behar zaizkizu

• zaio-aditza + behar ====> [aditza] + behar + zaio-saileko aditz laguntzailea
3. Beslalde, zenbait euskalkilan, Iparraldekoelan balez ere, behar izan aditzak izan laguntzailea
har dezake adilz iragangailzekin:
a) Joan

behar naiz

b) Ez zara ikarattt behar

lokabide hau ere ez da gaitzeslen:
• da·aditza + behar ====> [aditza] + behar + da·saileko aditz laguntzailea.

(EuskalIzaindiak, 2001eko olsailaren 23an, Lekeition,
eta maialzaren 25ean, Donoslian, onartua)
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