


ADITZ SINTETIKOA





E U S K A L T Z A I N D I A R E N  B I L E R A  B E R E Z I A

D o n o s t i a k o  D i p u t a z i o a r e n  j a u r e g i a n  b i l d u r i k  1 9 7 7 - g a r r e n e k o  

a b u z t u a r e n  2 6 - a n  A i t a  V i l l a s a n t e  e u s k a l t z a i n b u r u a ,  H a r i t s c h e l h a r  

b u r u o r d e a ,  Dav an t, L a f i t t e ,  Larre, Ir a t z e d e r ,  M i t x e l e n a ,  Kn or r, 

S a t r u s t e g i ,  I r i g o y e n  eta San M a r t i n  e u s k a l t z a i n  jau n a k  eta Be- 

r ri a t u a ,  Kin t a n a ,  I n t x a u s t i  eta T x i l l a r d e g i  l a g u n t z a i l e  eta 

a d^ tz  b a t z o r d e k o  jaunak, eta, ba i t a  L e t a m e n d i a ,  M u x i k a ,  Z e a r r e t a  

eta L i z u n d i a  l a g u n t z a i l e  jau n a k  ere^ p r e s t a t u  den  eta e s k u  a r t e a n  

du te n a d i t z  s i n t e t i k o a r e n  b i l d u m a r i  E u s k a l t z a i n d i a r e n  b a i e t z a  

e m a t e a z  eta be r e a  b e z a l a  a i t o r t z e a z  i h a r d u t e k o ,  a z k e n  o h a r r a k  

eg in  o n d o a n  b o t o e t a r a  j o t z e a  e r a b a k i  da.

J ea n H i r i a r t  U r r u t y - k  H a r i t s c h e l h a r r i  e m a n  dio  b o t e r e a  eta 

P. L a r z a b a l - e k  ere  bai.

H o n e l a  a t e r a  da: 13 b oto  b a i e t z  eta 0 e z e t z .  O n t z a t  h a r t u a  

g e l d i t u  da.





7 89

EGON

nago nagoke nagoen banago (nagoen)
hago hagoke hagoen bahago hago
dago dagoke dagoen badago bego
gaude gaudeke gauden bagaude (gauden)
zaude zaudeke zauden bazaude zaude
zaudete zaudekete zaudeten bazaudete zaudete
daude (1) daudeke(1) dauden badaude beude

nengoen nengoke nengokeen banengo
hengoen hengoke hengokeen bahengo
zegoen legoke zegokeen balego
geunden geundeke geundekeen bageunde
zeunden zeundeke zeundekeen bazeunde
zeundeten zeundekete zeundeketen bazeundete
zeuden (2) leudeke zeudekeen baleude

I. 2
nagokik/-kin
nagokio

nagokiake/-kinake
nagokioke

nagokian/-kinan
nagokion

banagokik/-kin
banagokio

nagokizu
nagokizue
nagokie

nagokizuke
nagokizueke
nagokieke

nagokizun
nagokizuen
nagokien

banagokizu
batíagokizue
banagokie

hagokit hagokidake hagokidan bahagokit

hagokio
hagokigu

hagokioke
hagokiguke

hagokion
hagokigun

bahagokio
bahagokigu

hagokie hagokieke hagokien bahagokie

dagokit
dagokik/-kin
dagokio
dagokigu
dagokizu
dagokizue
dagokie

dagokidake
dagokiake/-kinake
dagokioke
dagokiguke
dagokizuke
dagokizueke
dagokieke

dagokidan
dagokian/-kinan
dagokion
dagokigun
dagokizun
dagokizuen
dagokien

badagokit
badagokik/-kin
badagokio
badagokigu
badagokizu
badagokizue
badagokie

(1) aagoz-, zagoz- -te, dagoz- datiboa hartzen dutenerako soilik onhartzen dira: hots, 
gagozkio, zagozkit, za.gozk.iote, dagozkizu eta abarretarako.

(2) gengoz-, zengoz-, zengoz- -te, zegoz- azkenburuan -{e)n dutelarik, noski, datiboa h a r t
zen dutenerako soilik onhartzen dira: hots, zengozkion, zengozkidan, zengozkieten, zegoz- 
kian eta abarretarako.
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gagozkik/-kin
gagozkio

gagozkizu
gagozkizue
gagozkie

zagozkit

zagozkio
zagozkigu

zagozkie

zagozkidate

zagozkiote
zagozkigute

zagozkiete

dagozkit
dagozkik/-kin
dagozkio
dagozkigu
dagozkizu
dagozkizue
dagozkie

I. 3 hagokit

hagokio
hagokigu

hagokie

begokit
begokik/-kin
begokio
begokigu
begokizu
begokizue
begokie

zagozkit

zagozkio
zagozkigu

gagozkiake/-kinake
gagozkioke

gagozkizuke
gagozkizueke
gagozkieke

zagozkidake

zagozkioke
zagozkiguke

zagozkieke

zagozkidakete

zagozkiokete
zagozkigukete

zagozkiekete

dagozkidake
dagozkiake/-kinake
dagozkioke
dagozkiguke
dagozkizuke
dagozkizueke
dagozkieke

gagozkianAkinan
gagozkion

gagozkizun
gagozkizuen
gagozkien

zagozkidan

zagozkion
zagozkigun

zagozkien

zagozkidaten

zagozkioten
zagozkiguten

zagozkieten

dagozkidan
dagozkian/-kinan
dagozkion
dagozkigun
dagozkizun
dagozkizuen
dagozkien

bagagozkik/-kin
bagagozkio

bagagozkizu
bagagozkizue
bagagozkie

bazagozkit

bazagozkio
bazagozkigu

bazagozkie

bazagozkidate

bazagozkiote
bazagozkigute

bazagozkiete

badagozkit
badagozkikAkin
badagozkio
badagozkigu
badagozkizu
badagozkizue
badagozkie

zagozkie
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zagozkidate

zagozkiote
zagozkigute

zagozkiete

begozkit
begozkik/-kin
begozkio
begozkigu
begozkizu
begozkizue
begozkie

I. 4
nengokian/-kinan
nengokion

nengokizun
nengokizuen
nengokien

nengokiake/-kinake
nengokioke

nengokizuke
nengokizueke
nengokieke

nengokiakeen/-kinakeen
nengokiokeen

nengokizukeen
nengokizuekeen
nengokiekeen

banengokik/-kin
banengokio

banengokizu
banengokizue
banengokie

hengokidan

hengokion
hengokigun

hengokien

hengokidake

hengokioke
hengokiguke

hengokieke

hengokidakeen

hengokiokeen
hengokigukeen

hengokiekeen

bahengokit

bahengokio

bahengokie

zegokidan
zegokian/-kinan
zegokion
zegokigun
zegokizun
zegokizuen
zegokien

legokidake
legokiake/-kinake
legokioke
legokiguke
legokizuke
legokizueke
legokieke

zegokidakeen
zegokiakeen/-kinakeen
zegokiokeen
zegokigukeen
zegokizukeen
zegokizuekeen
zegokiekeen

balegokit
balegokik/-kin
balegokio
balegokigu
balegokizu
balegokizue
balegokie

gengozkian-kinan
gengozkion

gengozkizun
gengozkizuen
gengozkien

gengozkiake-kinake gengozkiakeen/-kinakeen bagengozkik/-kin 
gengozkioke gengozkiokeen bagengozkio

gengozkizuke gengozkizukeen bagengozkizu
gengozkizueke gengozkizuekeen bagengozkizue
gengozkieke gengozkiekeen bagengozkie

zengozkidan

zengozkion
zengozkigun

zengozkidake

zengozkioke
zengozkiguke

zengozkidakeen

zengozkiokeen
zengozkigukeen

bazengozkit

bazengozkio
bazengozkigu

zengozkien zengozkieke zengozkiekeen bazengozkie
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zengozkidaten zengozkidakete

zengozkioten
zengozkiguten

zengozkiokete
zengozkigukete

zengozkieten

zegozkidan
zegozkian/kinan
zegozkion
zegozkigun
zegozkizun
zegozkizuen
zegozkien

zengozkiekete

legozkidake
legozkiake/-kinake
legozkioke
legozkiguke
legozkizuke
legozkizueke
legozkieke

zengozkidaketen bazengozkidate

zengozkioketen bazengozkiote
zengozkiguketen bazengozkigukete

zengozkieketen bazengozkiete

zegozkidakeen balegozkit
zegozkiakeen/kinakeen balegozkik/-kin
zegozkiokeen balegozkio
zegozkigukeen balegozkigu
zegozkizukeen balegozkizu
zegozkizuekeen balegozkizue
zegozkiekeen balegozkie
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JOAN

noa
hoa
doa
goaz
zoaz
zoazte
doaz

noake
hoake
doake
goazke
zoazke
zoazkete
doazke

noan
hoan
doan
goazen
zoazen
zoazten
doazen

banoa
bahoa
badoa
bagoaz
bazoaz
bazoazte
badoaz

(noan)
hoa
bihoa
(goazen)
zoaz
zoazte
bihoaz

nindoan
hindoan
zihoan
'gindoazen
zindoazen
zindoazten
zihoazen

nindoake
hindoake
lihoake
gindoazke
zindoazke
zindoazkete
lihoazke

nindoakeen banindoa 
hindoakeen bahindoa 
zihoakeen balihoa 
gindoazkeen bagindoaz 
zindoazkeen bazindoaz 
zindoazketen bazindoazte 
zihoazkeen balihoaz

noakik/-kin
noakio

noakiake/kinake
noakioke

noakian/-kinan
noakion

banoakik/-kin
banoakio

noakizu
noakizue
noakie

noakizuke
noakizueke
noakieke

noakizun
noakizuen
noakien

banoakizu
banoakizue
banoakie

hoakit hoakidake hoakidan bahoakit

hoakio
hoakigu

hoakioke
hoakiguke

hoakion
hoakigun

bahoakio
bahoakigu

hoakie hoakieke hoakien bahoakie

dihoakit 
dihoakik/-kin 
dihoakio 
dihoakigu 
dihoakizu 

i dihoakizue 
1 dihoakie

dihoakidake
dihoakiake/-kinake
dihoakioke
dihoakiguke
dihoakizuke
dihoakizueke
dihoakieke

dihoakidan
dihoakian/k inan
dihoakion
dihoakigun
dihoakizun
dihoakizuen
dihoakien

badihoakit
badihoakik/-kin
badihoakio
badihoakigu
badihoakizu
badihoakizue
badihoakie

| doakit 
doakik/-kin 
doakio 
doakigu 
doakizu 
doakizue 
doakie (3)

doakidake
doakiake/-kinake
doakioke
doakiguke
doakizuke
doakizueke
doakieke

doakidan
doakiaiV-kinan
doakion
doakigun
doakizun
doakizuen
doakien

badoakit
badoakik/-kin
badoakio
badoakigu
badoakizu
badoakizue
badoakie
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goazkik/-kin
goazkio

goazkiake/-kinake
goazkioke

goazkian/-kinan
goazkion

bagoazkik/-kin
bagoazkio

goazkizu
goazkizue
goazkie

goazkizuke
goazkizueke
goazkieke

goazkizun
goazkizuen
goazkien

bagoazkizu
bagoazkizue
bagoazkie

zoazkit zoazkidake zoazkidan bazoazkit

zoazkio
zoazkigu

zoazkioke
zoazkiguke

zoazkion
zoazkigun

bazoazkio
bazoazkigu

zoazkie zoazkieke zoazkien bazoazkie

zoazkidate zoazkidakete zoazkidaten bazoazkidate

zoazkiote
zoazkigute

zoazkiokete
zoazkigukete

zoazkioten
zoazkiguten

bazoazkiote
bazoazkigute

zoazkiete zoazkiekete zoazkieten bazoazkiete

dihoazkit
dihoazkik/-kin
dihoazkio
dihoa?kigu
dihoazkizu
dihoazkizue
dihoazkie

dihoazkidake
dihoazkiake/-kinake
dihoazkioke
dihoazkiguke
dihoazkizuke
dihoazkizueke
dihoazkieke

dihoazkidan
dihoazkian/-kinan
dihoazkion
dihoazkigun
dihoazkizun
dihoazkizuen
dihoazkien

badihoazkit
badihoazkikAkin
badihoazkio
badihoazkigu
badihoazkizu
badihoazkizue
badihoazkie

doazkit
doazkik/-kin
doazkio
doazkigu
doazkizu
doazkizue
doazkie (3)

doazkidake
doazkiake/-kinake
doazkioke
doazkiguke
doazkizuke
doazkizueke
doazkieke

doazkidan
doazkian/-kinan
doazkion
doazkigun
doazkizun
doazkizuen
doazkien

badoazkit
badoazkik/-kin
badoazkio
badoazkigu
badoazkizu
badoazkizue
badoazkie

II. 3 hoakit

hoakio
hoakigu

hoakie

bihoakit
bihoakik/-kin
bihoakio
bihoakigu
bihoakizu
bihoakizue
bihoakie

(3) Beraz, hirugarren pertsonetarako, bai dihoakit eta dihoazkit, bai doakit eta doazkit 
gisakoak ere ontzat ematen dira.
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zoazkit

zoazkio
zoazkigu

zoazkie

zoazkidate

zoazkiote
zoazkigute

zoazkiete

bihoazkit
bihoazkik/-kin
bihoazkio
bihoazkigu
bihoazkizu
bihoazkizue
bihoazkie

II. 4
nindoakian/-kinan
nindoakion

nindoakizun
nindoakizuen
nindoakien

nindoakiake/-kinake
nindoakioke

nindoakizuke
nindoakizueke
nindoakieke

nindoakiakeen/-kmakeen
nindoakiokeen

nindoakizukeen
nindoakizuekeen
nindoakiekeen

banindoakik/-kin
banindoakio

banindoakizu
banindoakizue
banindoakie

hindoakidan

hindoakion
hindoakigun

hindoakien

hindoakidake

hindoakioke
hindoakiguke

hindoakieke

hindoakidakeen

hindoakiokeen
hindoakigukeen

hindoakiekeen

bahindoakit

bahindoakio
bahindoakigu

bahindoakie

zihoakidan
zihoakian/-kinan
zihoakion
zihoakigun
zihoakizun
zihoakizuen
zihoakien

lihoakidake
lihoakiake/-kinake
lihoakioke
lihoakiguke
lihoakizuke
lihoakizueke
lihoakieke

zihoakidakeen
zihoakiakeen/kinakeen
zihoakiokeen
zihoakigukeen
zihoakizukeen
zihoakizuekeen
zihoakiekeen

balihoakit
balihoakik/-kin
balihoakio
balihoakigu
balihoakizu
balihoakizue
balihoakie

gmdoazkiakeen/-kinakeen
gindoazkiokeen

gindoazkian/-kinan
gindoazkion

gindoazkizun
gindoazkizuen
gindoazkien

gindoazkiake/-kinake
gindoazkioke

gindoazkizuke
gindoazkizueke
gindoazkieke

gindoazkizukeen
gindoazkizuekeen
gindoazkiekeen

bagindoazkik/-kin
bagindoazkio

bagindoazkizu
bagindoazkizue
bagindoazkie
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zindoazkidan

zindoazkion
zindoazkigun

zindoazkien

zindoazkidaten

zindoazkioten
zindoazkiguten

zindoazkieten

zindoazkidake

zindoazkioke
zindoazkiguke

zindoazkieke

zindozkidakete

zindoazkiokete
zindoazkigukete

zindoazkiekete

zindoazkidakeen

zindoazkiokeen
zindoazkigukeen

zindoazkiekeen

zindoazkidaketen

zindoazkioketen
zindoazkiguketen

zindoazkieketen

bazindoazkit

bazindoazkio
bazindoazkigu

bazindoazkie

bazindoazkidate

bazindoazkiote
bazindoazkigute

bazindoazkiete

zihoazkidan
zihoazkian/-kinan
zihoazkion
zihoazkigun
zihoazkizun
zihoazkizuen
zihoazkien

lihoazkidake
lihoazkiake/-kinake
lihoazkioke
lihoazkiguke
lihoazkizuke
lihoazkizueke
lihoazkieke

zihoazkidakeen
zihoazkiakeen/-kinakeen
zihoazkiokeen
zihoazkigukeen
zihoazkizukeen
zihoazkizuekeen
zihoazkiekeen

balihoazkit
balihoazkik/-kin
balihoazkio
balihoazkigu
balihoazkizu
balihoazkizue
balihoazkie
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III.

III. 2

ETORRI

nator natorke natorren banator (natorren)
hator hatorke hatorren bahator hator
dator datorke datorren badator betor
gatoz gatozke gatozen bagatoz (gatozen)
zatoz zatozke zatozen bazatoz zatoz
zatozte zatozkete zatozten bazatozte zatozte
datoz datozke datozen badatoz betoz

nentorren nentorke nentorkeen banentor
hentorren hentorke hentorkeen bahentor
zetorren letorke zetorkeen baletor
gentozen gentozke gentozkeen bagentoz
zentozen zentozke zentozkeen bazentoz
zentozten zentozkete zentozketen bazentozte
zetozen letozke zetozkeen baletoz

natorkik/-kin
natorkio

natorkizu
natorkizue
natorkie

hatorkit

hatorkio
hatorkigu

hatorkie

datorkit
datorkik/-kin
datorkio
datorkigu
datorkizu
datorkizue
datorkie

natorkiake/-kinake
natorkioke

natorkizuke
natorkizueke
natorkieke

hatorkidake

hatorkioke
hatorkiguke

hatorkieke

datorkidake
datorkiake/-kinake
datorkioke
datorkiguke
datorkizuke
datorkizueke
datorkieke

natorkian/-kinan
natorkion

natorkizun
natorkizuen
natorkien

hatorkidan

hatorkion
hatorkigun

hatorkien

datorkidan
datorkiaiV-kinan
datorkion
datorkigun
datorkizun
datorkizuen
datorkien

banatorkik/-kin
banatorkio

banatorkizu
banatorkizue
banatorkie

bahatorkit

bahatorkio
bahatorkigu

bahatorkie

badatorkit
badatorkik/-kin
badatorkio
badatorkigu
badatorkizu
badatorkizue
badatorkie

gatozkik/-kin
gatozkio

gatozkizu
gatozkizue
gatozkie

gatozkiake/-kinake
gatozkioke

gatozkizuke
gatozkizueke
gatozkieke

gatozkian/-kinan
gatozkion

gatozkizun
gatozkizuen
gatozkien

bagatozkik/-kin
bagatozkio

bagatozkizu
bagatozkizue
bagatozkie
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zatozkit zatozkidake

zatozkio
zatozkigu

zatozkioke
zatozkiguke

zatozkie zatozkieke

zatozkidan bazatozkit

zatozkion
zatozkigun

bazatozkio
bazatozkigu

zatozkien bazatozkie

zatozkidate

zatozkiote
zatozkigute

zatozkiete

zatozkidakete

zatozkiokete
zatozkigukete

zatozkiekete

zatozkidaten

zatozkioten
zatozkiguten

zatozkieten

bazatozkidate

bazatozkiote
bazatozkigute

bazatozkiete

datozkit
datozkik/-kin
datozkio
datozkigu
datozkizu
datozkizue
datozkie

datozkidake 
datozkiake/-kinake 
datozkioke 
datozkiguke 
datozkizuke 
datozkizueke 
datozkieke

datozkidan
datozkian/-kinan
datozkion
datozkigun
datozkizun
datozkizuen
datozkien

badatozkit
badatozkik/-kin
badatozkio
badatozkigu
badatozkizu
badatozkizue
badatozkie

III. 3 hatorkit

hatorkio
hatorkigu

hatorkie

betorkit
betorkik/-kin
betorkio
betorkigu
betorkizu
betorkizue
betorkie

zatozkit

zatozkio
zatozkigu

zatozkie

zatozkidate

zatozkiote
zatozkigute

zatozkiete
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betozkit
betozkik/-kin
betozkio
betozkigu
betozkizu
betozkizue
betozkie

III. 4
nentorkian/-kinan
nentorkion

nentorkiake/-kinake
nentorkioke

nentorkiakeen/-kinakeen
nentorkiokeen

banentorkik/-kin
banentorkio

nentorkizun
nentorkizuen
nentorkien

nentorkizuke
nentorkizueke
nentorkieke

nentorkizukeen
nentorkizuekeen
nentorkiekeen

banentorkizu
banentorkizue
banentorkie

hentorkidan

hentorkion
hentorkigun

hentorkien

hentorkidake

hentorkioke
hentorkiguke

hentorkieke

hentorkidakeen

hentorkiokeen
hentorkigukeen

hentorkiekeen

bahentorkit

bahentorkio
bahentorkigu

bahentorkie

zetorkidan
zetorkian/-kinan
zetorkion
zetorkigun
zetorkizun
zetorkizuen
zetorkien

letorkidake
letorkiake/-kinake
letorkioke
letorkiguke
letorkizuke
letorkizueke
letorkieke

zetorkidakeen
zetorkiakeen/-kinakeen
zetorkiokeen
zetorkigukeen
zetorkizukeen
zetorkizuekeen
zetorkiekeen

baletorkit
baletorkik/-kin
baletorkio
baletorkigu
baletorkizu
baletorkizue
baletorkie

gentozkian/-kinan
gentozkion

gentozkizun 
gentozkizuen 
gentozkien '

zentozkidan

zentozkion
zentozkigun

zentozkien

gentozkiake/-kinake
gentozkioke

gentozkizuke
gentozkizueke
gentozkieke

zentozkidake

zentozkioke
zentozkiguke

zentozkieke

gentozkiakeen/-kiiiakeen
gentozkiokeen

gentozkizukeen
gentozkizuekeen
gentozkiekeen

zentozkidakeen

zentozkiokeen
zentozkigukeen

zentozkiekeen

bagentozkik/-kin
bagentozkio

bagentozkizu
bagentozkizue
bagentozkie

bazentozkit

bazentozkio
bazentozkigu

bazentozkie

zentozkidaten

zentozkioten
zentozkiguten

zentozkidakete

zentozkiokete
zentozkigukete

zentozkidaketen

zentozkioketen
zentozkiguketen

bazentozkidate

bazentozkiote
bazentozkigute

zentozkieten zentozkiekete zentozkieketen bazentozkiete
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zetozkidan
zetozkian/-kinan
zetozkion
zetozkigun
zetozkizun
zetozkizuen
zetozkien

letozkidake
letozkiake/-kinake
letozkioke
letozkiguke
letozkizuke
letozkizueke
letozkieke

zetozkidakeen
zetozkiakeen/-kinakeen
zetozkiokeen
zetozkigukeen
zetozkizukeen
zetozkizuekeen
zetozkiekeen

baletozkit
baletozkik/-kin
baletozkio
báletozkigu
baletozkizu
baletozkizue
baletozkie
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IBILI

nabil nabilke nabilen banabil (nabilen)
hábil habilke habilen bahabil hábil
dabil dabilke dabilen badabil bebil
gabiltza gabilzke gabiltzan bagabiltza (gabiltzan)
zabiltza zabilzke zabiltzan bazabiltza zabiltza
zabiltzate zabilzkete zabiltzaten bazabiltzate zabiltzate
dabiltza dabilzke dabiltzan badabiltza bebiltza

nenbilen nenbilke nenbilkeen banenbil
henbilen henbilke henbilkeen bahenbil
zebilen lebilke zebilkeen balebil
genbiltzan genbilzke genbilzkeen bagenbiltza
zenbiltzan zenbilzke zenbilzkeen bazenbiltza
zenbiltzaten zenbilzkete zenbilzketen bazenbiltzate
zebiltzan lebilzke zebilzkeen balebil tza

nabilkik/-kin
nabilkio

nabilkiake/-kinake
nabilkioke

nabilkian/-kinan
nabilkion

banabilkik/-kin
banabilkio

nabilkizu
nabilkizue
nabilkie

nabilkizuke
nabilkizueke
nabilkieke

nabilkizun
nabilkizuen
nabilkien

banabilkizu
banabilkizue
banabilkie

habilkit habilkidake habilkidan bahabilkit

habilkio
habilkigu

habilkioke
habilkiguke

habilkion
habilkigun

bahabilkio
bahabilkigu

habilkie habilkieke habilkien bahabilkie

dabilkit
dabilkik/-kin
dabilkio
dabilkigu
dabilkizu
dabilkizue
dabilkie

dabilkidake
dabilkiake/-kinake
dabilkioke
dabilkiguke
dabilkizuke
dabilkizueke
dabilkieke

dabilkidan
dabilkian/-kinan
dabilkion
dabilkigun
dabilkizun
dabilkizuen
dabilkien

badabilkit
badabilkik/-kin
badabilkio
badabilkigu
badabilkizu
badabilkizue
badabilkie

gabilzkik/-kin
gabilzkio

gabilzkiake/-kinake
gabilzkioke

gabilzkian/-kinan
gabilzkion

bagabilzkik/-kin
bagabilzkio

gabilzkizu
gabilzkizue
gabilzkie

gabilzkizuke
gabilzkizueke
gabilzkieke

gabilzkizun
gabilzkizuen
gabilzkien

bagabilzkizu
bagabilzkizue
bagabilzkie
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zabilzkit zabilzkidake

zabilzkio
zabilzkigu

zabilzkioke
zabilzkiguke

zabilzkie zabilzkieke

zabilzkidan bazabilzkit

zabilzkion
zabilzkigun

bazabilzkio
bazabilzkigu

zabilzkien bazabilzkie

zabilzkidate

zabilzkiote 
zabilzkigu te

zabilzkiete

zabilzkidakete

zabilzkiokete
zabilzkigukete

zabilzkiekete

zabilzkidaten

zabilzkioten
zabilzkiguten

zabilzkieten

bazabilzkidate

bazabilzkiote
bazabilzkigute

bazabilzkiete

dabilzkit
dabilzkik/-kin
dabilzkio
dabilzk.igu
dabilzkizu
dabilzkizue
dabilzkie

dabilzkidake 
dabilzkiake/-kinake 
dabilzkioke 
dabilzkiguke 
dabilzkizuke 
dabilzkizueke 
dabilzkieke

dabilzkidan 
dabilzkianAkinan 
dabilzkion 
dabilzkigun 
dabilzkizun 
dabilzkizuen 
dabilzkien

badabilzkit
badabilzkik/-kin
badabilzkio
badabilzkigu
badabilzkizu
badabilzkizue
badabilzkie

IV. 3 habilkit

habilkio
habilkigu

habilkie.

bebilkit
bebilkik/-kin
bebilkio
bebilkigu
bebilkizu
bebilkizue
bebilkie

zabilzkit

zabilzkio
zabilzkigu

zabilzkie

zabilzkidate

zabilzkiote 
zabilzkigu te

zabilzkiete
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bebilzkit
bebilzkik/-kin
bebilzkio
bebilzkigu
bebilzkizu
bebilzkizue
bebilzkie

IV. 4
nenbilkian/-kinan
nenbilkion

nenbilkizun
nenbilkizuen
nenbilkien

nenbilkiake/-kinake
nenbilkioke

nenbilkizuke
nenbilkizueke
nenbilkieke

nenbilkiakeen/-kinakeen
nenbilkiokeen

nenbilkizukeen
nenbilkizuekeen
nenbilkiekeen

banenbilkik/-kin
banenbilkio

banenbilkizu
banenbilkizue
banenbilkie

henbilkidan

henbilkion
henbilkigun

henbilkien

henbilkidake

henbilkioke
henbilkiguke

henbilkieke

henbilkidakeen

henbilkiokeen
henbilkigukeen

henbilkiekeen

bahenbilkit

bahenbilkio
bahenbilkigu

bahenbilkie

zebilkidan
zebilkian/-kinan
zebilkion
zebilkigun
zebilkizun
zebilkizuen
zebilkien

lebilkidake
lebilkiake/-kinake
lebilkioke
lebilkiguke
lebilkizuke
lebilkizueke
lebilkieke

zebilkidakeen
zebilkiakeen/-kinakeen
zebilkiokeen
zebilkigukeen
zebilkizukeen
zebilkizuekeen
zebilkiekeen

balebilkit
balebilkik/-kin
balebilkio
balebilkigu
balebilkizu
balebilkizue
balebilkie

genbilzkian/-kinan
genbilzkion

genbilzkizun
genbilzkizuen
genbilzkien

genbilzkiake/-kinake genbilzkiakeen/-kinakeen bagenbilzkik/-kin
genbilzkioke genbilzkiokeen bagenbilzkio

genbilzkizuke
genbilzkizueke
genbilzkieke

genbilzkizukeen
genbilzkizuekeen
genbilzkiekeen

bagenbilzkizu
bagenbilzkizue
bagenbilzkie

zenbilzkidan

zenbilzkion
zenbilzkigun

zenbilzkien

zenbilzkidake

zenbilzkioke
zenbilzkiguke

zenbilzkieke

zenbilzkidakeen

zenbilzkiokeen
zenbilzkigukeen

zenbilzkiekeen

bazenbilzkit

bazenbilzkio
bazenbilzkigu

bazenbilzkie

zenbilzkidaten

zenbilzkioten
zenbilzkiguten

zenbilzkidakete

zenbilzkiokete
zenbilzkigukete

zenbilzkidaketen

zenbilzkioketen
zenbilzkigukete

bazenbilzkidate

bazenbilzkiote
bazenbilzkigute

zenbilzkieten zenbilzkiekete zenbilzkieketen bazenbilzkiete
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zebilzkidan
zebilzkian/-kinan
zebilzkion
zebilzkigun
zebilzkizun
zebilzkizuen
zebilzkien

lebilzkidake
lebilzkiake/-kinake
lebilzkioke
lebilzkiguke
lebilzkizuke
lebilzkizueke
lebilzkieke

zebilzkidakeen
zebilzkiakeen/-kinakeen
zebilzkiokeen
zebilzkigukeen
zebilzkizukeen
zebilzkizuekeen
zebilzkiekeen

balebilzkit
balebilzkik/-kin
balebilzkio
balebilzkigu
balebilzkizu
balebilzkizue
balebilzkie



ATXEKI /  (ETXEK1)

hatxekit
datxekit

zatxezkit
zatxezkidate
datxezkit

hentxekidan
zetxekidan

zentxezkidan
zentxezkidaten
zetxezkidan

hentxekidake
letxekidake

zentxezkidake
zentxezkidakete
letxezkidake

natxekik/-kin

datxekik/-kin
gatxezkik/-kin

nentxekian/-kinan

zetxekiaiV-kinan
gentxezkian/-kinan

nentxekiake/-kinake

letxekiake/-kinake
gentxezkiake/-kinake

datxezkik/-kin zetxezkian/-kinan letxezkiake/-kinake

natxekio
hatxekio
datxekio
gatxezkio
zatxezkio
zatxezkiote
datxezkio

nentxekion
hentxekion
zetxekion
gentxezkion
zentxezkion
zentxezkioten
zetxezkion

nentxekioke
hentxekioke
letxekioke
gentxezkioke
zentxezkioke
zentxezkiokete
letxezkioke

hatxekigu
datxekigu

zatxezkigu
zatxezkigute
datxezkigu

natxekizu

datxekizu
gatxezkizu

datxezkizu

hentxekigun
zetxekigun

zentxezkigun
zentxezkiguten
zetxezkigun

nentxekizun

zetxekizun
gentxezkizun

zetxezkizun

hentxekiguke
letxekiguke

zentxezkiguke
zentxezkigukete
letxezkiguke

nentxekizuke

letxekizuke
gentxezkizuke

letxezkizuke

natxekizue nentxekizuen nentxekizueke

datxekizue
gatxezkizue

zetxekizuen
gentxezkizuen

letxekizueke
gentxezkizueke

betxekit

betxezkit

betxekik/-kin

betxezkik/-kin

betxekio

betxezkio

betxekigu.

betxezkigu

betxekizu

betxezkizu

betxekizue

datxezkizue zetxezkizuen letxezkizueke betxezkizue



806 EUSKERA - XXII (2. aldia)

natxekie
hatxekie
datxekie
gatxezkie
zatxezkie
zatxezkiete
datxezkie

nentxekien
hentxekien
zetxekien
gentxezkien
zentxezkien
zentxezkieten
zetxezkien

nentxekieke
hentxekieke
letxekieke
gentxezkieke
zentxezkieke
zentxezkiekete
letxezkieke

betxekie

betxezkie
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harra it
darra it

zarraizkit
zarraizkidate
darraizkit

narraik/-in

darraik/-in
garrraizkik/-in

darraizkik/-kin

narraio
harraio
darraio
garraizkio
zarraizkio
zarraizkiote
darraizkio

harraigu
darraigu

zarraizkigu
zarraizkigute
darraizkigu

narraizu

darraizu
garraizkizu

darraizkizu

narraizue

darraizue
garraizkizue

darraizkizue

JARRAIKI /  JARRAITU

hinderraidan
zerraidan

zinderraizkidan
zinderraizkidaten
zerraizkidan

hinderraidake
lerraidake

zinderraizkidake
zinderraizkidakete
lerraizkidake

berra it

berraizkit

ninderraian/-ainan

zerraian/-ainan
gmderraizkian/-aizkinan

zerraizkian/-aizkinan

ninderraiake/-ainake

lerraiake/-ainake
ginderraizkiake/-aizkinake

lerraizkiake/-aizkinake

berraik/-in

berraizkik/-kin

ninderraion
hinderraion
zerraion
ginderraizkion
zinderraizkion
zinderraizkioten
zerraizkion

ninderraioke
hinderraioke
lerraioke
ginderraizkioke
zinderraizkioke
zinderraizkiokete
lerraizkioke

berraio

berraizkio

hinderraigun
zerraigun

zinderraizkigun
zinderraizkiguten
zerraizkigun

hinderraiguke
lerraiguke

zmderraizkiguke
zinderraizkigukete
lerraizkiguke

berraigu

berraizkigu

ninderraizun

zerraizun
ginderraizkizun

zerraizkizun

ninderraizuke

lerraizuke
ginderraizkizuke

lerraizkizuke

berraizu

berraizkizu

ninderraizuen

zerraizuen
ginderraizkizuen

nm derraizueke

lerraizueke
ginderraizkizueke

berraizue

zerraizkizuen lerraizkizueke berraizkizue
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narraie
harraie
darraie
zarraizkie
zarraizkiete
darraizkie

ninderraien
hinderraien
zerraien
ginderraizkien
zinderraizkieten
zerraizkien

ninderraieke
hinderraieke
lerraieke
ginderraizkieke
zinderraizkiekete
lerraizkieke

berraie

berraizkie
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EKIN

nakio nenkion nenkioke
hakio henkion henkioke
dakio zekion lekioke
gakizkio genkizkion genkizkioke
zakizkio zenkizkion zenkizkioke
zakizkiote zenkizkioten zenkizkiokete
dakizkio zekizkion lekizkioke

nakie nenkien nenkieke
hakie henkien henkieke
dakie zekien lekieke
gakizkie genkizkien genkizkieke
zakizkie zenkizkien zenkizkieke
zakizkiete zenkizkieten zenkizkiekete
dakizkie zekizkien lekizkieke

(nakion)
hakio
bekio
(gakizkion)
zakizkio
zakizkiote
bekizkio

(nakien)
hakie
bekie
(gakizkien)
zakizkie
zakizkiete
bekizkie
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JARIO /  JARI(N) /  JARIATU

darit zeridan leridake berit
darik/-n zerian/-inan leriake/-nake berik/-n
dario zerion lerioke berio
darigu zerigun leriguke berigu
darizu zerizun lerizuke berizu
darizue zerizuen lerizueke berizue
darie zerien lerieke berie

darizkit zerizkidan lerizkidake berizkit
darizkik/-kin zerizkian/-kinan lerizkiake/-kinake berizkik/-kin
darizkio zerizkion lerizkioke berizkio
darizkigu zerizkigun lerizkiguke berizkigu
darizkizu zerizkizun lerizkizuke berizkizu
darizkizue zerizkizuen lerizkizueke berizkizue
darizkie zerizkien lerizkieke berizkie



ETZAN

natza
hatza
datza
gautza
zautza
zautzate
dautza

nentzan
hentzan
zetzan
geuntzan
zeuntzan
zeuntzaten
zeutzan

nentzake
hentzake
letzake
geuntzake
zeuntzake
zeuntzakete
leutzake

(natzan)
hatza
betza
(gautza]
zautza
zautzate
beutza
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EKARRI

nakark/nakarna (4) nindekarran/-karnan
nakar nindekarren

nakarzu nindekarzun
nakarzue nindekarzuen
nakarte nindekarten

hakart hindekardan

hakar hindekarren
hakargu hindekargun

hakarte hindekarten

dakart nekarren
dakark/dakarna (4) hekarren ekark/ekarna
dakar zekarren bekar
dakargu genekarren
dakarzu zenekarren ekarzu
dakarzue zenekarten ekarzue
dakarte zekarten bekarte

gakartzak/-tzan gindekartzaan/-tzanan
gakartza gindekartzan

gakartzazu gindekartzazun
gakartzazue gindekartzazuen
gakartzate gindekartzaten

zakartzat zindekartzadan

zakartza zindekartzan
zakartzagu zindekartzagun

zakartzate zindekartzaten

zakarztet zindekarztedan

zakarzte zindekarzten
zakarztegu zindekarztegun

zakarzte(te) zindekarzte(te)n

(4) nakark/nakarna, dakark/dakama: erlatiboaren -(e)n hartzean, nakarran/nakarnan 
eta dakarran/dakarnan bilakatzen dirá.
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dakartzat
dakartzak/-tzan
dakartza
dakartzazu
dakartzazu
dakartzazue
dakartzate

dakarkiat/-kinat
dakarkiot

dakarkizut 
dakarkizuet 
dakarkiet (6)

nekartzan
hekartzan
zekartzan
genekartzan
zenekartzan
zenekartzaten
zekartzaten

nekarkian/-kinan
nekarkion

nekarkizun
nekarkizuen
nekarkien

ekar itzak/itzan (5) 
bekartza

ekar itzazu 
ekar itzazue 
bekartzate

dakarkidak/-kidan

dakarkiok/-ion
dakarkiguk/-kigun

hekarkidan

hekarkion
hekarkigun

ekardak/-dan

ekarriok/-rrion
ekargukZ-gun

dakarkiek/-kien

dakarkit
dakarkik/-kin
dakarkio
dakarkigu
dakarkizu
dakarkizue
dakarkie

hekarkien

zekarkidan
zekarkian/-kinan
zekarkion
zekarkigun
zekarkizun
zekarkizuen
zekarkien

ekarriek/-rrien

bekarkit
bekarkik/-kin
bekarkio
bekarkigu
bekarkizu
bekarkizue
bekarkie

dakarkiagu/-kinagu
dakarkiogu

dakarkizugu
dakarkizuegu
dakarkiegu

dakarkidazu

dakarkiozu
dakarkiguzu

dakarkiezu

dakarkidazue

dakarkiozue
dakarkiguzue

dakarkiezue

genekarkian/-kinan
genekarkion

genekarkizun
genekarkizuen
genekarkien

zenekarkidan

zenekarkion
zenekarkigun

zenekarkien

zenekarkidaten

zenekarkioten
zenekarkiguten

zenekarkieten

ekardazu

ekarriozu
ekarguzu

ekarriezu

ekardazue

ekarriozue
ekarguzue

ekarriezue

(5) Dakusazunez, hirugarren pertsonakoak bakarrak  dira benetan sintetiko.

(6) Objeto delakoa, ÑOR nahiz ZER, plurala denean, ipin iezaiezu -Z- soila erroaren ondo
ren -ki- dutenei eta -ZKI- -ki- ez dutenei; esaterako: dakarkiot/'dakarzkiot, ekardazu/ekarzki- 
dazu. Begira, ordea, honakook: ekarzkiok/ekarzkion, ekarzkiekjekarzkien, ekarzkiozu, 
ekarzkiezu, ekarzkiozue, ekarzkiezue.
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dakarkidate
dakarkiate/-kinate
dakarkiote
dakarkigute
dakarkizute
dakarkizuete
dakarkiete

zekarkidaten
zekarkiaten/-kinaten
zekarkioten
zekarkiguten
zekarkizuten
zekarkizueten
zekarkieten

bekarkidate
bekarkiate/-kinate
bekarkiots
bekarkigute
bekarkizute
bekarkizuete
bekarkiete
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ERAMAN

naram ak/-m an
naram a

naram azu
naram azue
naram ate

ninderam aan/-m anan
ninderam an

ninderam azun
ninderam azuen
ninderam aten

haram at

har ama 
haram agu

haram ate

hinderam adan

hinderam an
hinderam agun

hinderam aten

daram at
daramakAman
daram a
daram agu
daram azu
daram azue
daram ate

neram an
heram an
zeram an
generam an
zeneram an
zeneram aten
zeram aten

garam atzak/-tzan
garam atza

garam atzazu
garam atzazue
garam atzate

ginderam atzaan/-tzanan
ginderam atzan

ginderam atzazun
ginderamatzazuen
ginderam atzaten

zaram atzat

zaram atza
zaram atzagu

zaram atzate

zinderam atzadan

zinderam atzan
zinderam atzagun

zinderam atzaten

zaram aztet zinderam aztedan

zaram azte
zaramaztegu

zinderam azten
zinderam aztegun

eram ak/eram an
beram a

eram azu
eram azue
beram ate

zaramazte(te) zinderamazte(te)n
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daram atzat
daram atzak/-tzan
daram atza
daram atzagu
daram atzazu
daram atzazue
daram atzate

daram akiat/-kinat
daram akiot

daram akizut 
daram akizuet 
daram akiet (8)

neram atzan
heram atzan
zeram atzan
generam atzan
zeneram atzan
zeneram atzaten
zeram atzaten

neram  akian/-kinan 
neram akion

eram aitzak/-tzan (7) 
beram atza

eramaitzazu
eram aitzazue
beram atzate

neram akizun
neram akizuen
neram akien

daram akidak/-kidan

daramakiok/-kion
daramakiguk/-kigun

heram akidan

heram akion
heram akigun

eram adak/-dan

eramaiok/-ion
eramaguk/-gun

d aram  akiek/-kien heram akien eramaiek/-ien

daram akit
daramakik/-kin
daram akio
daram akigu
daram akizu
daramakizue
daram akie

zeram akidan
zeramakian/-kinan
zeramakion
zeramakigun
zeramakizun
zeramakizuen
zeramakien

beram akit
beramakik/-kin
beramakio
beramakigu
beramakizu
beramakizue
beramakie

daram akiagu/-kinagu
daramakiogu

daramakizugu
daram akizuegu
daram akiegu

generamakianZ-kinan
generamakion

generamakizun
generamakizuen
generamakien

daram akidazu

daramakiozu
daramakiguzu

daramakiezu

zeneram akidan

zeneramakion
zeneram akigun

zeneram akien

eram adazu

eramaiozu
eramaguzu

eramaiezu

daram akidazue zeneram akidaten eram adazue

daramakiozue
daramakiguzue

zeneramakioten
zeneram akiguten

eramaiozue
eramaguzue

daram akiezue zeneram akieten eramaiezue

(7) Partizipioak -n galtzen duenez gero, sintetikotzak hartu  ditugu eta elkarturik idatzi.

(8) Objeto delakoa, ÑOR nahiz ZER, plurala denean, ezariezaiezu -Z- soila erroaren ondo
ren -ki- dutenei eta -ZKI- -ki- ez dutenei. Begira, ordea, honakook: eramazkiok/’eramazkion, 
eramazkiek/eramazkien, etab.
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daram akidate
daram akiate/-kinate
daram akiote
daram akigute
daram akizute
daram akizuete
daram akiete

zeram akidaten
zeram akiaten/-kinaten
zeramakioten
zeramakiguten
zeramakizuten
zeramakizueten
zeramakieten

beram akidate
b eram akiate /k inate
beram akiote
beram akigute
beram akizute
beram akizuete
beram akiete
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ERABILI

narabilk/-bilna (9) ninderabilan/-bilnan
narabil ninderabilen

narabilzu ninderabilzun
narabilzue ninderabilzuen
narabilte ninderabilten

harabilt hinderabildan

harabil hinderabilen
harabilgu hinderabilgun

harabilte hinderabilten

darabilt nerabilen
darabilk/-bilna herabilen erabilk/-bilna
darabil zerabilen berabil
darabilgu generabilen
darabilzu zenerabilen erabilzu
darabilzue zenerabilten erabilzue
darabilte zerabilten berabilte

garabiltzak/-tzan ginderabiltzaan/-tzanan
garabiltza ginderabiltzan

garabiltzazu ginderabiltzazun
garabiltzazue ginderabiltzazuen
garabiltzate ginderabiltzaten

zarabiltzat zinderabiltzadan

zarabiltza zinderabiltzan
zarabiltzagu zinderabiltzagun

zarabiltzate zinderabiltzaten

zarabilztet zinderabilztedan

zarabilzte zinderabilzten
zarabilztegu zinderabilztegun

zarabilzte(te) zinderabilzte(te)n

(9) Erlatiboa hartzean, narabilan eta narabilnan, noski.
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darabiltzat
darabiltzak/-tzan
darabiltza
darabiltzagu
darabiltzazu
darabiltzazue
darabiltzate

nerabiltzan
herabiltzan
zerabiltzan
generabiltzan
zenerabiltzan
zenerabiltzaten
zerabiltzaten

erabil itzak/itzan (10) 
berabiltza

erabil itzazu 
erabil itzazue 
berabiltzate

darabilkiat/-kinat
darabilkiot

darabilkizut 
darabilkizuet 
darabilkiet (11)

darabilkidak/-kidan

darabilkiok/-kion
darabilkiguk/-kigun

nerabilkian/-kinan
nerabilkion

nerabilkizun
nerabilkizuen
nerabilkien

herabilkidan

herabilkion
herabilkigun

erabildak/-n

erabiliok/-ion
erabilguk/-n

darabilkiek/-kien

darabilkit
darabilkik/-kin
darabilkio
darabilkigu
darabilkizu
darabilkizue
darabilkie

herabilkien

zerabilkidan
zerabilkian/-kinan
zerabilkion
zerabilkigun
zerabilkizun
zerabilkizuen
zerabilkien

erabiliek/-ien

berabilkit
berabilkik/-kin
berabilkio
berabilkigu
berabilkizu
berabilkizue
berabilkie

darabilkiagu/-kinagu
darabilkiogu

darabilkizugu
darabilkizuegu
darabilkiegu

darabilkidazu

darabilkiozu
darabilkiguzu

darabilkiezu

darabilkidazue

darabilkiozue
darabilkiguzue

generabilkian/-kinan
generabilkion

generabilkizun
generabilkizuen
generabilkien

zenerabilkidan

zenerabilkion
zenerabilkigun

zenerabilkien

zenerabilkidaten

zenerabilkioten
zenerabilkiguten

erabildazu

erabiliozu
erabilguzu

erabiliezu

erabildazue

erabiliozue
erabilguzue

darabilkiezue zenerabilkieten erabiliezue

(10) Hemen ere hirugarrenak bakarrak  dira sintetiko.

(11) Objeto delakoa, ÑOR nahiz ZER, plurala denean, ipin iezaiezu -Z- soila erroaren 
ondoren -ki dutenei eta -ZKI- ez dutenei. Begira, ordea: erabilzkiok/erabilzkiok/erabilzkion, 
erabilzkiek/erabilzkien, etab.
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darabilkidate
darabilkiate/-kinate
darabilkiote
darabilkigute
darabilkizute
darabilkizuete
darabilkiete

zerabilkidaten
zerabilkiaten/-kinaten
zerabilkioten
zerabilkiguten
zerabilkizuten
zerabilkizueten
zerabilkieten

berabilkidate
berabilkiate/-kinate
berabilkiote
berabilkigute
berabilkizute
berabilkizuete
berabilkiete



EDUKI

naukak/-kan
nauka.

nindukaan/-kanan
nindukan

naukazu
naukazue
naukate

nindukazun
nindukazuen
nindukaten

haukat hindukadan

hauka
haukagu

hindukan
hindukagun

haukate hindukaten

daukat
daukak/-n
dauka
daukagu
daukazu
daukazue
daukate

neukan
heukan
zeukan
geneukan
zeneukan
zeneukaten
zeukaten

gauzkak/-n
gauzka

gauzkazu
gauzkazue
gauzkate

zauzkat

zauzka
zauzkagu

zauzkate

zauzkatet

zauzkate
zauzkategu

zauzkate(te)

dauzkat
dauzkakZ-n
dauzka
dauzkagu
dauzkazu
dauzkazue
dauzkate

ginduzkaan/-kanan
ginduzkan
i ......
ginduzkazun
ginduzkazuen
ginduzkaten

zinduzkadan

zinduzkan
zinduzkagun

zinduzkaten

zinduzkatedan

zinduzkaten
zinduzkategun

zinduzkate(te]n

neuzkan
heuzkan
zeuzkan
geneuzkan
zeneuzkan
zeneuzkaten
zeuzkaten

eukak/-n
beuka

eukazu
eukazue
beukate

euzkakZ-n
beuzka

euzkazu
euzkazue
beuzkate
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banindukak/-n
baninduka

banindukazu
banindukazue
banindukate

bahindukat

bahinduka
bahindukagu

nindukakek/-n
nindukake

nindukakezu
nindukakezue
nindukakete

hindukaket

hindukake
hindukakegu

bahindukate

baneuka
baheuka
baleuka
bageneuka
bazeneuka
bazeneukate
baleukate

hindukakete

neukake
heukake
leukake
geneukake
zeneukake
zeneukakete
leukakete

baginduzkak/-n
baginduzka

baginduzkazu
baginduzkazue
baginduzkate

ginduzkakek/-n
ginduzkake

ginduzkakezu
ginduzkakezue
ginduzkakete

bazinduzkat

bazinduzka
bazinduzkagu

bazinduzkate

zinduzkaket

zinduzkake
zinduzkakegu

zinduzkakete

bazinduzkatet zinduzkaketet

bazinduzkate
bazinduzkategu

zinduzkakete
zinduzkaketegu

bazinduzkate(te) zinduzkakete(te)

baneuzka
baheuzka
baleuzka
bageneuzka
bazeneuzka
bazeneuzkate
baleuzkate

neuzkake
heuzkake
leuzkake
geneuzkake
zeneuzkake
zeneuzkakete
leuzkakete
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ERITZI

deriztak/-n
derizt

heriztan
zeriztan

baherizt
balerizt

heriztake
leriztake

eriztak/-n
berizt

deriztazu
deriztazue
deriztate

zeneriztan
zeneriztaten
zeriztaten

bazenerizt
bazeneriztate
baleriztate

zeneriztake
zeneriztakete
leriztakete

eriztazu
eriztazue
beriztate

deriz(n)at neriz(n)an banerizk/-zna neriz(n)ake

derizk/-zna
deriz(n)agu

zeriz(n)an
generiz(n)an

balerizk/-zna
bagenerizk/-zna

leriz(n)ake
generiz(n)ake

berizkZ-zna

deriz(n)ate zeriz(n)aten baleriz(n)ate leriz(n)akete beriz(n)ate

deritzat (1)
deritzak/-n
deritza
deritzagu
deritzazu
deritzazue
deritzate

neritzan (1)
heritzan
zeritzan
generitzan
zeneritzan
zeneritzaten
zeritzaten

baneritza (1)
baheritza
baleritza
bageneritza
bazeneritza
bazeneritzate
baleritzate

neritzake (1)
heritzake
leritzake
generitzake
zeneritzake
zeneritzakete
leritzakete

(deritzadan)
eritziok/-n
beritza
(deritzagun)
eritziozu
eritziozue
beritzate

derizkuk/-n
derizku

herizkun
zerizkun

baherizku
balerizku

herizkuke
lerizkuke

erizkuk/-n
berizku

derizkuzu
derizkuzue
derizkute

zenerizkun
zenerizkuten
zerizkuten

bazenerizku
bazenerizkute
balerizkute

zenerizkuke
zenerizkukete
lerizkukete

erizkuzu
erizkuzue
berizkute

deritzut neritzun baneritzu neritzuke

deritzu
deritzugu

zeritzun
generitzun

baleritzu
bageneritzu

leritzuke
generitzuke

beritzu

deritzute zeritzuten baleritzute leritzukete beritzute

deritzuet neritzuen baneritzue neritzueke

deritzue
deritzuegu

zeritzuen
generitzuen

baleritzue
bageneritzue

leritzueke
generitzueke

beritzue

deritzuete zeritzueten baleritzuete leritzuekete beritzuete

deritzet (1)
deritzek/-n
deritze
deritzegu
deritzezu
deritzezue

neritzen (1)
heritzen
zeritzen
generitzen
zeneritzen
zeneritzeten

baneritze (1)
baheritze
baleritze
bageneritze
bazeneritze
baleritzete

neritzeke (1)
heritzeke
leritzeke
generitzeke
zeneritzeke
leritzekete

(deritze dan)
eritziek/-n
beritze
(deritzegun)
eritziezu
beritzete

(1) Forma biak deritzat eta deritzot onhartzen dira. Datibo pluralean, halaber, deritzet erarekin 
batera, deriztet ere onhartua da. Beraz, nork bere gogora deritza- zein deritzo- eta deritze- zein 
derizte- erabil dezake, denbora guztietan.
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ESAN /  ERRAN /  (-10)

d io t(1)
diok/-n
dio (2)
diogu
diozu
diozue
diote

nioen (1)
hioen
zioen
genioen
zenioen
zenioten
zioten

banerra  nerrake 
baherra  herrake 
balerra lerrake 
bagenerra generrake 
bazenerra zenerrake 
bazenerratb zenerrakete 
balerrate lerrakete

esak/-n
bio

esazu
esazue
biote

(derradan)
errak/-n
berra
(derragun)
errazu
errazue
berrate

diostak/-n
diost

hiostan
ziostan biosk/-sna

diostazu
diostazue
diostate

zeniostan
zeniostaten
ziostaten bios(n)ate

dios(n)at

diosk/-na
dios(n)agu

dios(n)ate

nios(n)an

zios(n)an
genios(n)an

zios(n)aten

esaiok/-n
biotso

esaiozu
esaiozue
biotsote

d io tsot(3)
diotsok/-n
diotso
diotsogu
diotsozu
diotsozue
diotsote

nio tson(3)
hiotson
ziotson
geniotson
zeniotson
zeniotsoten
ziotsoten

esaguk/-n
biosku

esaguzu
esaguzue
bioskute

dioskuk/-n
diosku

hioskun
zioskun biotsu

dioskuzu
dioskuzue
dioskute

zenioskun
zenioskúten
zioskuten biotsute

(1) ESAN aditzaren singularrezko erek Bizkaian plurala ere ba dutela kontutan harturik  (nik egiak 
dinodaz, holako gauzak dinotsuguz, zertzuk dinoz horrek baina?, etab.), zilegitzat uzten da hemen 
jarritakoei pluralez -z gehitzea: dio/dioz, diot/diodaz, diote/diotez, diost/diostaz, diotsugu/diotsuguz, 
niotsun/niotsuzen, etab.

(2) Kontutan h ar bedi, dio flexioari -en edo -ela eransten zaioenean, dioen eta dioela gelditzen 
déla.

(3) Era berean hartzen dira ontzat, noski, diotsat, niotsan, diotsagu, ziotsaten e ta gisa 
honetakoak ere.
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diotsut motsun

diotsu
diotsugu

diotsute

ziotsun
geniotsun

ziotsuten

diotsuet

diotsue
diotsuegu

diotsuete

motsuen

ziotsuen
geniotsuen

ziotsueten

diotset
diotsek/-n
diotse
diotsegu
diotsezu
diotsezue
diotsete

niotsen
hiotsen
ziotsen
geniotsen
zeniotsen
zeniotseten
ziotseten

biotsue

biotsuete

esaiek/-n
biotse

esaiezu
esaiezue
biotsete

esadak/-n
biost

esadazu
esadazue
biostate

Euskal idazle zaharrek erabili izan dute, noski, aditz honen zenbait datiboko forma. H ara 
ñola Axularrek, besteek beste, diaduko, diadukozu, dadukaio (dadukeol, ziadukon. Egungo egunean 
®re entzun daitezke bizkaieraz deukotsa, neukotsan eta abar, Refranes y Sentencias-en agertzen den 
deukok-en antzeko. Hain usuko ez direlako, ez ditugu halaz ere hemen paradigm a osoak ipini nahi izan, 
uiork erabili nahi izatekotan, bitarakoak lirateke ereduak: daukakíot edota daukiot, neukakion edota 
neukion...
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EUTSI

Azkuek honakoak aipatzen ditu, besteak beste: Nótsake, otsake, lotsake, gontsake, zontsake, 
zontsakie, lotsakie, notsuke... (Morfología, 735), Baita beutso ere (Ibiden, 701) eta esaldi hau: "Giltza- 
ri dautsala ikusi dot" (Ibidem, 605, 701). Sever Altubek, berriz, "Abade etxea elixiari dautsala" 
(Observaciones a la Morfología, 116).

Guk ere erakusgarri gisa bakar batzu ipini nahi izan ditugu:

deutso beutso zeutson (-an) baleutso leutsoke

.......  beutse zeutsen baleutse leutseke
deutse

deutsote beutsote zeutsoten (-a-) baleutsote leutsokete

deutsete beutsete zeutseten baleutsete leutsekete

eustak/eustan
eustazu
eustazue

eutsiok/eutsion
eutsiozu
eutsiozue

euskuk/euskun
euskuzu
euskuzüe

eutsiek/eutsien
eutsiezu
eutsiezue

Aditz honetan eta orobat -si, -tsi, -tzi partizipio azkenean dutenetan (erosi, erakutsi, irakatsi, utzi, 
eta abar) eutsiokl-n, eta -í-dun formen aldam enean í-gabeak ere ontzat ha r daitezke, adibidez 
eutsokl-n, etc.
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EZAGUTU

nazaguk/-n
nazagu

nindezaguan/-gunan
nindezaguen

banindezaguk/-gun
banindezagu

nindezagukek/-n
nindezaguke

nazaguzu
nazaguzue
nazagute

nindezaguzun
nindezaguzuen
nindezaguten

banindezaguzu
banindezaguzue
banindezagute

nindezagukezu
nindezagukezue
nindezagukete

hazagut hindezagudan bahindezagut hindezaguket

hazagu
hazagugu

hindezaguen
hindezagugun

bahindezagu
bahindezagugu

hindezaguke
hindezagukegu

hazagute hindezaguten bahindezagute hindezagukete

dazagut
dazaguk/-n
dazagu
dazagugu
dazaguzu
dazaguzue
dazagute

nezaguen
hezaguen
zezaguen
genezaguen
zenezagüen
zenezaguten
zezaguten

banezagu
bahezagu
balezagu
bagenezagu
bazenezagu
bazenezagute
balezagute

nezaguke
hezaguke
lezaguke
genezaguke
zenezaguke
zenez agukete
lezagukete

gazaguzkik/-n
gazaguzki

gindezaguzkian/-kinan
gindezaguzkien

bagindezaguzkik/-kin
bagindezaguzki

gindezaguzkek/-n
gindezaguzke

gazaguzkizu 
gazaguzkizue 
gazaguzki te

gindezaguzkizun
gindezaguzkizuten
gindezaguzkiten

bagindezaguzkizu
bagindezaguzkizue
bagindezaguzkite

gindezaguzkezu
gindezaguzkezue
gindezaguzkete

zazaguzkit zindezaguzkidan bazindezaguzkit zindezaguzket

zazaguzki
zazaguzkigu

zindezaguzkien
zindezaguzkigun

bazindezaguzki
bazindezaguzkigu

zindezaguzke
zindezaguzkegu

zazaguzkite zindezaguzkiten bazindezaguzkite zindezaguzkete

zazaguztet zindezaguztedan1 bazindezaguztet zindezaguzketet

zazaguzte
zazaguztegu

zindezaguzten
zindezaguztegun

bazindezaguzte
bazindezaguztegu

zindezaguzkete
zindezaguzketegu

zazaguzte(te)n zindezaguzte(te)n bazindezaguzte! te) zindezaguzkete(te)
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dazaguzkit
dazaguzkik/'-n
dazaguzki
dazaguzkigu
dazaguzkizu
dazaguzkizue
dazaguzkite
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ezaguk/-n
bezagu

ezaguzu
ezaguzue
bezagute

ezaguitzak/-n
bezaguzki

ezaguitzazu
ezaguitzazue
bezaguzkite

nezaguzkien
hezaguzkien
zezaguzkien
genezaguzkien
zenezaguzkien
zenezaguzkiten
zezaguzkiten

banezaguzki
bahezaguzki
balezaguzki
bagenezaguzki
bazenezaguzki
bazenezaguzkite
balezaguzkite

nezaguzke
hezaguzke
lezaguzke
genezaguzke
zenezaguzke
zenezaguzkete
lezaguzkete

Oharra.— Orain guti erabiliak direnez gero, era klasikoetara jo dugu. Horrek ez du esan nahi, nos- 
id, -g- gabeko erak, dazaugu eta abar, zilegi ez direnik. Ikus nolakoak agertzen diren aintzinako zenbait 
idazlerengan: Leizarraga: nazaguk, dazagut, dazagugu, dazaguzue, dazaguzki... Mogel, Perú Abarka: 
"Abade askok nazaude" (103); ''A rrotzak eta gu ez gazauezanak" (205); "Inok etzazauz onetan" (117); 
"Adiskidea, etzazaudaz zeure izenez" (55); "Lagun bat dakar, nik eztazaudana" (153). A ñ ib a r ro ,  
Kurutze: "Dazaugu" (97).

Aditz honen erroa ezagut da: Jendeak ezagut dezan, etc. Partizipio zaharra, ezagun, orain izen- 
lagun bezala bakarrik erabiltzen da: ezagun du "bistan daram a", ezagun da ez déla hemengoa, etc. 
Hala ere, ezagun eratik sortuak dira bai sintetikoak eta bai inperatiboko zenbait laburdura ere.
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EGIN

Ikus "Adausi degidala, baña ausik enezala '' (Oihenart, Atsotitzak, 538). “On degizula". Eta 
bizkaierazko egin laguntzailearen forma guztiak: hona hemen zenbait adizkera: naian, haian, daian, 
gaizan, daizan, zaizan, naike, haike, daike, gaikez, zaikez, daikez, nindeike, hindeike, leike, gindeikez, 
zindeikez, leikez, banei, bahei, balei, bagengi, bazengi, bazengie, baleie, baleiez, deidan, deian, deinan, 
deion, deigun, deizun, deizuen, deioen.

Hona beraz eredu gisa:

dagit negien banegi negike
dagikZ-n hegien bahegi hegike eginZ-n
dagi zegien balegi legike begi
dagigu genegien bagenegi genegike
dagizu zenegien bazenegi zenegike egizu
dagizue zenegiten bazenegite zenegikete egizue
dagite zegiten balegite legikete begite

dagitzat negitzan banegitza negizke
dagitzakZ-n hegitzan bahegitza hegizke egitzakZ-n
dagitza zegitzan balegitza legizke begitza
dagitzagu genegitzan bagenegitza genegizke
dagitzazu zenegitzan bazenegitza zenegizke egitzazu
dagitzazue zenegitzaten bazenegitzate zenegizkete egitzazue
dagitzate zegitzaten balegitzate legizkete begitzate

degidaanZ-nan degizkidaanZ-danan egidakZ-n egizkidakZ-r
degidan degizkidan begit begizkit

degidazun
degidazuen
degidaten

degizkidazun
degizkidazuen
degizkidaten

egidazu
egidazue
begidate

egizkidazu
egizkidazue
begizkidate

degiadan/-nadan

degian/-nan
degiagun/-nagun

degiatenZ-naten

degizkiadanZ-nadan

degizkian/-nan
degizkiagun/-nagun

degizkiaten/-naten

begik/-n

begiate/-nate

begizkik/-n

begizkiate/-nate

degiodan
degioanZ-nan
degion
degiogun
degiozun
degiozuen
degioten

degizkiodan
degizkioanZ-nan
degizkion
degizkiogun
degizkiozuen
degizkiozuen
degizkioten

egiok/-n
begio

egiozu
egiozue
begiote

begizkiok/-n
begizkio

egizkiozu
egizkiozue
begizkiote
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degiguan/-gunan
degigun

degiguzun
degiguzuen
degiguten

degizkiguan/-nan
degizkigun

degizkiguzun
degizkiguzuen
degizkiguten

egiguk/-n
begigu

egiguzu
egiguzue
begigute

egizkiguk/-n
begizkigu

egizkiguzu
egizkiguzue
begizkigute

degizudan

degizun
degizugun

degizkizudan

degizkizun
degizkizugun

begizu begizkizu

degizuten degizkizuten begizute begizkizute

degizuedan

degizuen
degizuegun

degizkizuedan

degizkizuen
degizkizuegun

begizue begizkizue

degizueten degizkizueten begizuete begizkizuete

degiedan
degiean/-nan
degien
degiegun
degiezun
degiezuen
degieten

degizkiedan
degizkiean/-nan
degizkien
degizkiegun
degizkiezun
degizkiezuen
degizkieten

egiek/-n
begie

egiezu
egiezue
begiete

egizkiek/-n
begizkie

egizkiezu
egizkiezue
begizkiete

degidak/-n degizkidak/-n hegidan hegizkidan
degit degizkit zegidan zegizkidan

degidazu degizkidazu zenegidan zenegizkidan
degidazue degizkidazue zenegidaten zenegizkidaten
degidate degizkidate zegidaten zegizkidaten

degiat/-nat degizkiat/-kinat negian/-nan negizkian/-kinan

degik/-n degizkik/-n zegian/-nan zegizkian/-kinan
degiagu/-nagu degizkiagu/-kinagu genegian/-nan genegizkian/kinan

degiate/-nate degizkiate/-kinate zegiaten/-naten zegizkiaten/-kinaten

degiot degizkiot negion negizkion
degiok/-n degizkiok/-n hegion hegizkion
degio degizkio zegion zegizkion
degiogu degizkiogu genegion genegizkion
degiozu degizkiozu zenegion zenegizkion
degiozue degizkiozue zenegioten zenegizkioten
degiote degizkiote zegioten zegizkioten
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degiguk/-n
degigu

degiguzu
degiguzue
degigute

degizkiguk/-n
degizkigu

degizkiguzu
degizkiguzue
degizkigute

degizut

degizu
degizugu

degizute

degizuet

degizue
degizuegu

degizkizut

degizkizu
degizkizugu

degizkizute

degizkizuet

degizkizue
degizkizuegu

degizuete degizkizuete

degiet
degiek/-n
degie
degiegu
degiezu
degiezúe
degiete

degizkiet
degizkiek/-n
degizkie
degizkiegu
degizkiezu
degizkiezue
degizkiete

hegigun
zegigun

zenegigun
zenegiguten
zegiguten

hegizkigun
zegizkigun

zenegizkigun
zenegizkiguten
zegizkiguten

negizun

zegizun
genegizun

negizkizun

zegizkizun
genegizkizun

zegizuten

negizuen

zegizuen
genegizuen

zegizueten

zegizkizuten

negizkizuen

zegizkizuen
genegizkizuen

zegizkizueten

negien
hegien
zegien
genegien
zenegieH.
zefiegieten
zegieten

negizkien
hegizkien
zegizkien
genegizkien
zenegizkien
zenegizkiéten
zegizkieten

bahegit
balegit

bazenegit
bazenegidate
balegidate

bahegizkit
balegizkit

bazenegizkit
bazenegizkidate
balegizkidate

banegik/-n

balegik/-n
bagenegik/-n

banegizkik/-n

balegizkik/-n
bagenegizkik/-n

balegiate/-nate balegizkiate/-kinate

nanegio
bahegio
balegio
bagenegio
bazenegio
bazenegiote
balegiote

banegizkio
bahegizkio
balegizkio
bagenegizkio
bazenegizkio
bazenegizkiote
balegizkiote

hegidake
legidake

zenegidake
zenegidakete
legidakete

hegizkidake
legizkidake

zenegizkidake
zenegizkidakete
legizkidakete

negiake/-nake

legiake/-nake
genegiake/-nake

negizkiake/-kinake

legizkiake/-kinake
genegizkiake/-kinake

legiakete/-nakete legizkiakete/-kinakete

negioke
hegioke
legioke
genegioke
zenegioke
zenegiokete
legiokete

negizkioke
hegizkioke
legizkioke
genegizkioke
zenegizkioke
zenegizkiokete
legizkiokete

* Oharra,— Bere forma hutsez landa, egin honelako multzoetan ere erabil daiteke: hitz egin, barre 
egin, otoitz egin, lo egin, dei egin... hitz egizu, barre dagigun, otoitz dagigun, lo egizue, dei egiozu...
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bahegigu
balegigu

bahegizkigu
balegizkigu

hegiguke
legiguke

hegizkiguke
legizkiguke

bazenegigu
bazenegigute
balegigute

bazenegizkigu
bazenegizkigute
balegizkigute

zenegiguke
zenegigukete
legigukete

zenegizkiguke
zenegizkiguke
legizkigukete

banegizu banegizkizu negizuke negizkizuke

balegizu
bagenegizu

balegizkizu
bagenegizkizu

legizuke
genegizuke

legizkizuke
genegizkizuke

balegizute balegizkizute legizukete legizkizukete

banegizue banegizkizue negizueke negizkizueke

balegizue
bagenegizue

balegizkizue
bagenegizkizue

legizueke
genegizueke

legizkizueke
genegizkizueki

balegizuete balegizkizuete legizuekete legizkizuekete

banegie
bahegie
balegie
bagenegie
bazenegie
bazenegiete
balegiete

banegizkie
bahegizkie
balegizkie
bagenegizkie
bazenegizkie
bazenegizkiete
balegizkiete

negieke
hegieke
legieke
genegieke
zenegieke
zenegiekete
legiekete

negizkieke
hegizkieke
legizkieke
genegizkieke
zenegizkieke
zenegizkiekete
legizkiekete
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IKUSI

dakusat (*) nekusan banekusa nekuske
dakusak/-n hekusan bahekusa hekuske ikusak/-n
dakusa zekusan balekusa lekuske bekusa
dakusagu genekusan bagenekusa genekuske
dakusazu zenekusan bazenekusa zenekuske ikusazu
dakusazue zenekusaten bazenekusate zenekuskete ikusazue
dakusate zekusaten balekusate lekuskete bekusate

dakuskit nekuskien banekuski nekusazke
dakuskik/-n hekuskien bahekuski hekusazke ikus itzakZ-n
dakuski zekuskien balekuski lekusazke bekuski
dakuskigu genekuskien bagenekuski genekusazke
dakuskizu zenekuskien bazenekuski zenekusazke ikus itzazu
dakuskizue zenekuskiten bazenekuskite zenekusazkete ikus itzazue
dakuskite zekuskiten balekuskite lekusazkete bekuskite

* Oharra.—Datibozko form etarako, dekus- erroa erabiltzea komeniko litzateke: niri gorbata dekust, 
zuri txapela dekutsut, haiek guri banderak dekuskigute etab.
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JAKIN

dakit (*)
dakik/-n
daki
dakigu
dakizu
dakizue
dakite

dakizkit
dakizkikZ-n
dakizki
dakizkigu
dakizkizu
dakizkizue
dakizkite

nekien baneki nekike
hekien baheki hekike jakik/-n
zekien baleki lekike beki
genekien bageneki genekike
zenekien bazeneki zenekike jakizu
zenekiten bazenekite zenekikete jakizue
zekiten balekite lekikete bekite

nekizkien banekizki nekizke
hekizkien bahekizki hekizke jakitzak/-n
zekizkien balekizki lekizke bekizki
genekizkien bagenekizki genekizke
zenekizkien bazenekizki zenekizke jakitzazu
zenekizkiten bazenekizkite zenekizkete jakitzazue
zekizkiten balekizkite lekizkete bekizkite

Oharra.-Jakin aditzak datibozko flexioak ere onhartzen ditu; Iré auçoac eztequian gacha ona da 
(RS, 431); ez badiakit (Ochoa de Arin), horregatik, nahasterik ez sortzeko, erabiltzekotan, hobe litza
teke datiboz beti deki- (dekit, dekizu, dekio,...) gisakoak erabiltzea.
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ENTZUN (12)

dantzut nentzuen banentzu nentzuke
dantzuk/-n hentzuen bahentzu hentzuke entzuk/-n
dantzu zentzuen balentzu lentzuke bentzu
dantzugu genentzuen bagenentzu genentzuke
dantzuzu zenentzuen bazenentzu zenentzuke entzuzu
dantzuzue zenentzuten bazenentzute zenentzukete entzuzue
dantzute zentzuten balentzute lentzukete bentzute

dantzuzkit nentzuzkien banentzuzki nentzuzke
dantzuzkik/-n hentzuzkien bahentzuzki hentzuzke entzuitzak/-n
dantzuzki zentzuzkien balentzuzki lentzuzke bentzuzki
dantzuzkigu genentzuzkien bagenentzuzki genentzuzke
dantzuzkizu zenentzuzkien bazenentzuzki zenentzuzke entzuitzazu
dantzuzkizue zenentzuzkiten bazenentzuzkite zenentzuzkete entzuitzazue
dantzuzkite zentzuzkiten balentzuzkite lentzuzkete bentzuzkite

entzudak/-n
bentzukit

entzudazu
entzudazue
bentzukidate

bentzukik/-n

bentzukiate/-kinate

entzuiok/-n
bentzukio

entzuiozu
entzuiozue
bentzukiote

entzuzkidak/-n
bentzuzkit

entzuzkidazu
entzuzkidazue
bentzuzkidate

bentzuzkik/-n

bentzuzkiate/-kinate

entzuzkiok/-n
bentzuzkio

entzuzkiozu
entzuzkiozue
bentzuzkiote

entzuguk/-n
bentzukigu

entzuzkiguk/-n
bentzuzkigu

entzuguzu
entzuguzue
bentzukigute

entzuzkiguzu 
entzuzkiguzue 
bentzuzkigu te

(12) H irugarren pertsonekiko form ak ipini d ira hemen soilik eta horrenbestez aski adierazia utzi 
entzun zaitut eta entzun dizut gauza ezberdinak direla.



836 EUSKERA - XXII (2. aldia)

bentzukizu

bentzukizute

bentzukizue

bentzukizuete

entzuiek/-n
bentzukie

entzuiezu
entzuiezue
bentzukiete

bentzuzkizu

bentzuzkizute

bentzuzkizue

bentzuzkizuete

entzuzkiek/-n
bentzuzkie

entzuzkiezu
entzuzkiezue
bentzuzkiete
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IRAKATSI

irakatsak/-n (*) irakats itzak/-n (*)

irakatsazu
irakatsazue

irakastak/-n

irakats itzazu 
irakats itzazue

irakatsazkidak/-n

irakastazu irakatsazkidazu
irakastazue irakatsazkidazue

irakatsiok/-n irakatsazkiok/-n

irakatsiozu irakatsazkiozu
irakatsiozue irakatsazkiozue

irakaskuk/-n irakatsazkiguk/-n

irakaskuzu irakatsazkiguzu
irakaskuzue irakatsazkiguzue

irakatsiek/-n irakatsazkiek/-n

irakatsiezu irakatsazkiezu
irakatsiezue irakatsazkiezue

darakutsat
darakutsak/-n
darakutsa
darakutsagu
darakutsazu
darakutzazue
darakutsate

nerakutsan
herakutsan
zerakutsan
generakutsan
zenerakutsan
zenerakutsaten
zerakutsaten

banerakutsa
baherakutsa
balerakutsa
bagenerakutsa
bazenerakutsa
bazenerakutsate
balerakutsate

nerakuske
herakuske
lerakuske
generakuske
zenerakuske
zenerakuskete
lerakuskete

erakutsak/-n
berakutsa

erakutsazu
erakutsazue
berakutsate

(*) Aditz honetan eta -si, -tsi, -tzi partizipioa azkenean dutenetan (erakutsi, ihardetsi, erosi, utzi eta 
abar), nominatibo pluraleko form a laburragoak ere ontzat har daitezke inperatiboan. Adibidez, irakas- 
Kiaazu, erakuskiguzu, ihardeskiozu, eroskidazu, uzkiezu.
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darakuskit
darakuskik/-n
darakuski
darakuskigu
darakuskizu
darakuskizue
darakuskite

nerakuskien
herakuskien
zerakuskien
generakuskien
zenerakuskien
zenerakuskiten
zerakuskiten

banerakuski
baherakuski
balerakuski
bagenerakuski
bazenerakuski
bazenerakuskite
balerakuskite

nerakutsazke
herakutsazke
lerakutsazke
generakutsazke
zenerakutsazke
zenerakutsazkete
lerakutsazkete

erakustak/-n erakutsazkidak/-n

erakustazu
erakustazue

erakutsazkidazu
erakutsazkidazue

erakutsiokZ-n erakutsazkiok/-n

erakutsiozu
erakutsiozue

erakutsazkiozu
erakutsazkiozue

erakuskuk/-n erakutsazkiguk/-n

erakuskuzu
erakuskuzue

erakutsazkiguzu
erakutsazkiguzue

erakutsiek/-n erakutsazkiek/-n

erakutsiezu
erakutsiezue

erakutsazkiezu
erakutsazkiezue

erakuts itzak/-n 
berakuski

erakuts itzazu 
erakuts itzazue 
berakuskite

Ikus Leizarragaren erakutsak, erakutsazue, erakustazue... Eta Oihenarten “Begira etzak jai 
egunak, Elizak derakuskunak" (183).
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ERAUNTSI

Ikus Leizarragaren “Hegoak drauntsanean" (Lk 12, 55), "Bere bu lharrari zerauntson" 
(Lk 18, 13), "Bere buruari harriz  zerauntsala (Mk 5, 5), "Zihor ukaldiz zerauntsaten" (Jn 19, 3), 
"A irean banerauntsa bezala" (1 Kor 9, 26). E ta Axularren "Ateak ateari darauntsanean" (29), 
"H arri bati kolpeka darauntsanak..." (198).

Eta Oihenarten "Zeinuak derauntsano, zintzarrotsak jo ralterano": Atsotitzak, 433).
Hona, beraz, eredu gisa:

darauntso zerauntson balerauntso lerauntsoke berauntso (1)

darauntse zerauntsen balerauntse lerauntseke berauntse

derauntsote zerauntsoten balerauntsote lerauntsokete berauntsote

derauntsete zerauntseten balerauntsete lerauntsekete berauntsete

(1) Form a biak ontzat em aten dira: darauntso/-a, derauntsote/derauntsate.
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EROAN

daroat neroan neroake
daroak/-n heroan heroake eroak/-n
daroa zeroan leroake beroa
daroagu generoan generoake
daroazu zeneroan zeneroake eroazu
daroazue zeneroaten zeneroakete eroazue
daroate zeroaten leroakete beroate

daroatzat neroatzan neroazke
daroatzak/-n heroatzan heroazke eroaitzak/-n
daroatza zeroatzan leroazke beroatza
daroatzagu generoatzan generoazke
daroatzazu zeneroatzan zeneroazke eroaitzazu
daroatzazue zeneroatzaten zeneroazkete eroaitzazue
daroatzate zeroatzaten leroazkete beroatzate

("Egin daroa") e ta horien antzekoak "egin ohi da” adierazteko, bizkaitarrek diotenez esatekc 
batipat.
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IHARDUN

dihardut
diharduk/-n
dihardu
dihardugu
diharduzu
diharduzue
dihardute

niharduen
hiharduen
ziharduen
geniharduen
zeniharduen
zeniharduten
ziharduten

banihardu
bahihardu
balihardu
bagenihardu
bazenihardu
bazenihardute
balihardute

niharduke
hiharduke
liharduke
geniharduke
zeniharduke
zenihardukete
lihardukete

IHARDUKI

dihardukat
dihardukak/-n
diharduka
dihardukagu
dihardukazu
dihardukazue
dihardukate

nihardukan
hihardukan
zihardukan
genihardukan
zenihardukan
zenihardukaten
zihardukaten

baniharduka
bahiharduka
baliharduka
bageniharduka
bazeniharduka
bazenihardukate
balihardukate

nihardukake
hihardukake
lihardukake
genihardukake
zenihardukake
zenihardukakete
lihardukakete

IRAUN

diraut
dirauk/-n
dirau
diraugu
dirauzu
dirauzue
diraute

m rauen
hirauen
zirauen
genirauen
zenirauen
zenirauten
zirauten

banirau
bahirau
balirau
bagenirau
bazenirau
bazeniraute
baliraute

nirauke
hirauke
lirauke
genirauke
zenirauke
zeniraukete
liraukete

IRUDI

dirudit
dirudik/-n
dirudi
dirudigu
dirudizu
dirudizue
dirudite

nirudien
hirudien
zirudien
genirudien
zenirudien
zeniruditen
ziruditen

banirudi
bahirudi
balirudi
bagenirudi
bazenirudi
bazenirudite
balirudite

nirudike
hirudike
lirudike
genirudike
zenirudike
zenirudikete
lirudikete

4

ihardukZ-n
bihardu

iharduzu
iharduzue
bihardute

ihardukak/-n
biharduka

ihardukazu
ihardukazue
bihardukate

irauk/-n
birau

irauzu
irauzue
biraute

irudik/-n
birudi

irudizu
irudizue
birudite
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EMAN

dem adan
emak/-n
bema
demagun
emazu
emazue
bemate

dem atzadan
emaitzak/-n
bematza
dematzagun
emaitzazu
emaitzazue
bematzate

emadak/-n
bemakit

emadazu
emadazue
bemakidate

bemakik/-n

bemakiate/-kinate

emaiok/-n
bemakio

emaiozu
emaiozue
bemakiote

emazkidak/-n
bemazkit

emazkidazu
emazkidazue
bemazkidate

bemazkik/-n

bemazkiate/-kinate

emazkiok/-n
bemazkio

emazkiozu
emazkiozue
bemazkiote

emaguk/-n
bemakigu

emaguzu
emaguzue
bemakigute

emazkiguk/-n
bemazkigu

emazkiguzu
emazkiguzue
bemazkigute

bemakizu bemazkizu

bemakizute bemazkizute



bemakizue bemazkizue

bemakizuete bemazkizuete

emaiek/-n
bemakie

emaiezu
emaiezue
bemakiete

emazkiek/-n
bemazkie

emazkiezu
emazkiezue
bemazkiete
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ihardetsak/-n

ihardetsazu
ihardetsazue

ihardestak/-n

ihardestazu
ihardestazue

ihardetsiok/-n

ihardetsiozu
ihardetsiozue

ihardeskuk/-n

ihardeskuzu
ihardeskuzue

ihardetsiek/-n

ihardetsiezu
ihardetsiezue

IHARDETSI

ihardets itzak/-n

ihardets itzazu 
ihardets itzazue

ihardetsazkidak/-n

ihardetsazkidazu 
ihardets azkidazue

ihardetsazkiok/-n

ihardetsazkiozu
ihardetsazkiozue

ihardetsazkiguk/-n

ihardetsazkiguzu
ihardetsazkiguzue

ihardetsazkiek/-n

ihardetsazkiezu
ihardetsazkiezue
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erosak/-n

erosazu
erosazue

erostak/-n

erostazu
erostazue

erosiok/-n

erosiozu
erosiozue

eroskuk/-n

eroskuzu
eroskuzue

erosiek-n

erosiezu
erosiezue

eros itzak/-n

eros itzazu 
eros itzazue

erosazkidak/-n

erosazkidazu
erosazkidazue

erosazkiok/-n

erosazkiozu
erosazkiozue

erosazkiguk/-n

erosazkiguzu
erosazkiguzue

erosazkiek/-n

erosazkiezu
erosazkiezue



IGORRI

igork/-na igor itzak/-n

igorzu igor itzazu
igorzue igor itzazue

igordak/-n igorzkidak/-n

igordazu igorzkidazu
igordazue igorzkidazue

igorriok/-n igorzkiok/-n

igorriozu igorzkiozu
igorriozue igorzkiozue

igorguk/-n igorzkiguk/-n

igorguzu igorzkiguzu
igorguzue igorzkiguzue

igorriek/-n igorzkiek/-n

igorriezu igorzkiezu
igorriezue igorzkiezue
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UTZI

utzak/-n

utzazu
utzazue

uztak/-n

uztazu
uztazue

utziok/-n

utziozu
utziozue

uzkuk/-n

uzkuzu
uzkuzue

utziek/-n

utziezu
utziezue

utz itzak/-n

utz itzazu 
utz itzazue

utzazkidak/-n

utzazkidazu
utzazkidazue

utzazkiok/-n

utzazkiozu
utzazkiozue

utzazkiguk/-n

utzazkiguzu
utzazkiguzue

utzazkiek/-n

utzazkiezu
utzazkiezue
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dirot
dirok/-n
diro
dirogu
dirozu
dirozue
dirote

-IRQ

niro mroen
hiro hiroen
liro ziroen
geniro geniroen
zeniro zeniroen
zenirote zeniroten
lirote ziroten
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BESTE ZENBAIT ADITZ

E uskal literaturan zehar beste zenbait aditz ere agertzen da form a  
sintetiko duenik. Aski ez-ezagunak direlako, ordea, eta  beren form ak oso 
gutxi agertzen  direlako, ez ditugu paradigm ak osatu izan, hau E uskal
tzaindiaren  egitekoa ez baizik gehienez ere gram atikalarien eta euskal 
id azleen a  déla iruditzen zaigulako.

H alaz ere, zenbaiten form ak, literaturan agertzen direnak, hem en  
ip intzea erabaki dugu, idazleak  nahiz ikasleak  jakin  dezan  ñola erabili 
behar diren.

IZEKI: Beti zizekan sua (Lardizabal, T estam enta Zarreko eta  Berriko 
Kondaira, 327-20).

ERAGON: Daragoiot, daragoiok, daragoion, daragoio, daragoiogu, 
daragoiozu, daragoiozue, daragoioe (Azkue, Morfología, 699). Edurrari 
badaragoio (Azkue, Hiztegia). Lanen bateri badaragoiozu (Añibarro, Esku- 
liburua, 46).

ERASI (EDASI): Zer ere zugati, nigati bailedaske izterbegiak (Oihe
nart, N eurtitzak, 156). D adasa, dadasate, zad asaten  (Leizarraga). Gurdi 
kargatuak badarasa (Axular, Gero, 278).

JAIKI: Horeki datzana daika kukusoeki (Oihenart, Atsotitzak, 882). 
Haik (Axular, Gero).

ERORI: Thu etxatua zeruan gora, begithartera derora (Oihenart, 
Atsotitzak, 673) Esteiari izan denari bethi ere, on derorkona hanitz zaio, 
apur badere (Oihenart, Atsotitzak, 692).

JAITSI: Hiri gaitza eztuk net gaitza, hire auzoaren beharrira ezpa- 
daitsa (Oihenart, Atsotitzak, 239). Buru ederreko adatsa, laxurik badera- 
tza, ba daitso gerrirano, urhe izpiz aberatsa (Oihenart, N eurtitzak, 137). 
Haitsa (Leizarraga).

IHARDETSI: Herenak zihardetsan  (Oihenart, N eurtitzak, 248). Ihar- 
destazue (Leizarraga).

ERAUTSI: D iraustazu, d irautsut (Perú Abarka, 68). Ao batez diraus- 
kue (Añibarro, Eskuliburua, 6. Zirautsela (Astarloa, Urteko dom ekak, 11).

IGORRI: Hark nigorra, hunen zuri erraitera (Oihenart, Neurtitzak,
191).


