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Laburpena  

 

Egunerokotasunean hiztun guztiok hizkera desberdinak erabiltzen ditugu, 

egoera, solaskidea, gaia edota asmoa, besteak beste, baldintzatua. Testuinguruaren 

arabera hiztunak erregistro bat edo beste erabiltzearen hautua egingo du. Bestela esanda, 

etxean edota lagunartean egingo dugun hizkera eta jendaurreko aurkezpen batean 

egingo duguna, oro har, ez da berdina izango. Hizkera-mailen arteko sailkapena 

egiterakoan, gutxieneko sailkapen bat egitearren, lagunarteko hizkera eta hizkera jasoa 

bereiz daitezke, bi hauek continuum baten ertzak izanik, izan ere, bi ertz hauen artean 

beste hainbat hizkera-maila bereizi baitaitezke.  

Ahoskerari dagokionez, ahozkoak berezkoa du aldagarritasuna. Izan ere, 

egunerokotasunean egiten dugun ekintza naturala izanik,  hitz egiterakoan alderdi fisiko, 

psikologiko, emozional edota soziologikoek eragina dute ahoskeran. Honez gain, 

gorago esan bezala, egoerak, igorri nahi den mezuak edota solaskideak ere eragina dute  

ahoskeran. Hala nola, egoera lasaiagoetan (etxean, lagunartean…) hots galtze eta hots 

ordezkatze gehiago gertatu ohi da, egoera formalagoetan baino, azken hauetan esaten 

duguna eta nola esaten dugun gehiago kontrolatu ohi baitugu. Fonologiaren alderditik 

begiraturik, hizkera arduragabean lenitio edo ahultze bilakabide gehiago gertatu ohi dira 

eta hizkera zainduan berriz, fortitio edo indartze bilakabideak.  

Hau guztia kontuan harturik, 1998an Euskaltzaindiak Euskara Batuaren 

Ahoskera Zaindurako arau proposamenak plazaratu zituen. Arau hauek hizkera jasorako 

badira ere, garrantzitsua da arauen izaera malguaren ideia kontutan izatea. EBAZen 

izaera malgua bi ardatzetan du oinarri: ardatz geografikoa eta funtzionala. Izan ere, 

arauak ematerakoan, alde batetik, kontuan hartzen dira ahoskerak izan dezakeen 

aldagarritasun geografikoa, eta bestetik,  hizkera jasorako proposaturikoaz gainera, 

beste hizkera-mailetarako egin daitezkeen ahoskerak ere aipatzen dira. 

Hau ikusirik, lan  honetan Lesakako hizkera jasoa eta lagunartekoaren ahoskeren 

artean gertatzen diren bilakabideak aztertuko ditut EBAZ arau edo gomendioak oinarri 

harturik. Horretarako, hizkera jasoan eta lagunarteko hizkeran ari diren hainbat 

lesakarren hotsak bildu ditut. Hizkera jasoari dagokionez, Xorroxin Irratiara 
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(Bortziriak-Baztan-Malerreka eta Bertizarana biltzen dituen eskualde hedabidea) jo dut, 

bertan ari diren hainbat lesakar hiztunen hotsak biltzeko. Lagunarteko hizkera jasotzeko 

berriz, eguneroko hizkera egiteko eskatuz, bi lesakar elkarrizketatu ditut. Azterketa 

egiterakoan lehenik, bi hizkera-mailetan bildutako datuak EBAZen arauen hurrenkera 

jarraiturik eman dira, horien azterketa hurrengo atalerako utziz. Datuen azterketarako, 

fortitio/lenitio banaketa ardatz harturik, kasu bakoitzean bilakabide fonologikorik 

gertatu den eta zein bilakabide gertatu den aztertu da. Behin azterketa eginda, espero 

zen bezala, hizkera arduragabean lenitio gehiagago gertatu direla ikusi da. 
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1. Sarrera 
 

Arrazoi intralinguistiko edota hizkuntzaz kanpoko arrazoiengatik, hizkuntza 

aldakorra da eta aldakortasun hori hiru ardatzen arabera bereiz daiteke: diatopikoa edota 

geografiaren araberakoa; diastratikoa edota aldagai sozialen araberakoa; eta diafasikoa 

edota hizkera-mailen araberakoa edo estiloaren araberakoa. Azken honi dagokionez, 

hainbat faktorek eraginda, solaskidea, gaia, asmoa edota egoera, besteak beste, hizkera- 

maila bat edo beste erabiltzeko hautua egingo du hiztunak. Esaterako, hiztun guztiak 

jabetzen gara etxean modu batera hitz egiten dugula eta mikrofono aurrean bestera. Hau 

da, egoera, lasaiagoa ala formalagoa izan, baldintzatzen du zein hizkera-maila egingo 

dugun eta honen arabera hizkera-mota edo erregistro desberdinak bereiz daitezke.  

Aldakortasuna, ahoskerari dagokionez, ‘hiztunak hots intentzio batzuk izaten 

ditugu buruan eta gero lastertasunaren, egokieraren arabera, hizketa gaiari edo hizketa 

lagunari ematen zaion garrantziaren arabera, intentzio horiek era batera zein bestera 

aterako dira, kontrolagarriagoak izanik egoera formal batean (…). Horregatik, 

halakoetan hots galtze edo itxura-galtze gutxiago gertatu ohi dira’. (Euskaltzaindia, 

2019) 

Lehen esan bezala, egoeraren arabera hizkera-mailak bereiz daitezke baina hala 

eta guztiz ere, hizkera-mailen artean muga zehatzak jartzea edota hauek zenbatzea 

ezinezkoa da: ‘erregistroa ez da ulertu behar gauza finko eta egonkor gisa, bi muturren 

artean gauzatutako continuum bat bezala baizik’ (Barrios et al. 2008). Hau kontuan 

harturik bi hizkera mota nagusi bereizten ditu Barrios et al. (2008): familiarra (intimoa 

eta lagunarterkoa eta ez familiarra (kausala, formal jasoa edo neutroa eta 

erritualizatuak).  

Era berean, Oñederrak 1994ko txostenean hizkera-mailak definitzerakoan 

honako gutxieneko sailkapen hau egiten du: hizkera zaindua (jasoa) vs. arduragabea; eta 

hizkera zainduan maila edo erregistro neutroak eta ez-horren-neutroak. Oro har, 

hizkera-mailen gaia korapilatsua da, hortaz lan honetan Oñederrak (1994) egiten duen 

oinarrizko sailkapenera joko dut (hizkera zaindua eta hizkera arduragabea). Beti ere, 

jakinaren gainean bi hizkera-maila hauen artean pauso gehiago egon daitezkeela: 
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‘neutrotasun handiagoa eska dakioke irrati-telebistako albisteak irakurtzen dituenari literaturazko 

hitzaldia ematen duen idazleari baino, agian azken honi baino gehixeago literatur kritikoari eta, 

albiste aurkezleari baino gutxixeago elkarrizketak egiten dituenari, e.a.’ (Oñederra, 1994a) 

Hizkera mailen lehenengo sailkapenera bueltatuz, Barrios et al. (2008) 

adierazten duten bezala, neutrotik jasorako bitarteko esparru hori euskara estandarrak 

beteko luke, batua izan ala euskalki jasoa izan. Eta ahoskera estandarrari dagokionez, 

Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua (EBAZ) hain zuzen ere, bere lekua hizkera zaindu 

neutroan legoke (Oñederra, 1994a). Hau da, EBAZ hizkera jasoa eskatzen duten, irrati-

telebistetako berri-emanaldietan, jendaurreko hitzaldietan, eskolako azalpenetan 

esaterako, erabili beharreko ahoskera eredua litzateke. Beraz EBAZen erabilera ez da 

hiztun guztientzat, izan ere, hiztun batzuen euskararen erabilera lagunartekora 

mugatuko da bakarrik, eta beste batzuk ordea, jorratzen duten lana dela eta, edota 

egoerak ala eskatzen duelako EBAZ erabili beharko dute. 

 

2. Euskara Batuaren Ahoskera zaindua 
 

Aurreko atalean esan bezala EBAZen lekua hizkera zainduan legoke (Oñederra, 

1994a). Ahoskera estandartzearen berezitasunak direla eta, atal honetan EBAZ arauak 

zer diren eta nola ulertu behar diren azalduko dut. Hala ere, lehenik Euskara Batu 

idatzia eta EBAZen ibilbidea azalduko dut testuinguruan jartzeko. Izan ere, 1968koan, 

Euskara Batua sortu zenean idatzizkoa arautzea zen helburu eta horrela aitortu zen. 

90ko hamarkadarte, ordea, ez zen ezer egingo ahoskeraren inguruan.  

Euskara idatziz erabiltzen hasi zenetik izan da batasunerako ardura (Zuazo, 

2005). Hori erakusten dute Euskaltzaindia sortu aurreko autore askok. Hala ere, Euskal 

Herriko zatiketa administratiboa dela eta, autore bakoitzak bere euskalkia proposatu 

zuen, Euskal Herria eta euskararen osotasunari begiratu beharrean. 1918an 

Euskaltzaindia sortu zen, Hego Euskal Herriko lau herrialdeetako erakunde nagusiek 

babestuta eta zazpi herrialdeetako ordezkariek osatuta, euskararen batasuna lortzeko 

helburuarekin, besteak beste. Hala ere, ahalenginak ahalegin, ortografia izan ezik ez zen 

beste aurrerapausorik egin. 
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Espaniako Gerra Zibilak ekarri zuen etenaldia eta gero, Euskaltzaindiak bere 

lanari ekin zion berriz 1950ko hamarkadan. Hamarkada honetan eta ondorengo 60ko 

hamarkadan Euskal Herrian gertatutako gizarte aldaketek giro egokia ekarri zuten 

euskararen batasunaren inguruan lanean jartzeko: euskara erabiltzen hasi zen herri 

hazietako gazteria; ikastolak eta euskaraz ikasteko gau eskolak sortu ziren; euskarazko 

kulturgintzan ahalik eta jende multzorik zabalenera iritsi nahia zegoen edota Euskal 

Herria bere osotasunean herri bakar bat bezala ikusten hasi zen (Zuazo, 2005). 

Aldakuntza giro honetan beraz, bi aintzindari aipatu behar dira Euskara Batuari 

dagokionez: Aresti eta Txillardegi. ‘Lehena, 1960ko Maldanbehera poeman artean 

sortzeko eta arautzeko zegoen euskara batu-antzekoa erabili zuelako; bigarrena, berriz, 

Baionan 1964an egin zen batzarrerako proposamen zehatzak biltzen zituen txostena 

apailatu zuelako’ (Oñederra et al., 2015). Txosten honetan hiru atal biltzen ziren: 

ortografia, deklinabidea eta aditza. Lau urte beranduago, 1968an, Euskaltzaindia sortu 

zeneko mende erdia betetzen zuelarik, Euskaltzaindiak Koldo Mitxelenari eman zion 

euskara batua finkatzeko ardura. 1968an Arantzazuko biltzarrean aurkeztu eta 

eztabaidatu zen Mitxelenak osatutako txostena eta idatzirako aldaera estandarra onartu 

zen, Euskara Batua hain zuzen ere. Mitxelenaren txostenak bost atal zituen: ortografia, 

euskal hitz eta aldaera lexiko zaharrak, hitz berriak, morfologia eta sintaxia. 

Euskara Batua izateak, euskalki desberdinetako hiztunak euskaraz elkar ulertzea 

ekarri zuen, eta ez zuten lehenago bezala erdaratara jo beharko. Gainera, eredu bakarrak 

idatzizko zereginetan inolako eragozpenik gabe erabili ahal izatea ekarri zuen eta 

euskara kultur hizkuntza izateko atea ireki zuen (Zuazo, 2005). Euskara ikasi nahi 

zuenarentzat eredu bat zuen eta honek euskaldun berrien kopurua handitzea ekarri zuen, 

euskara hizkuntza gutxitua izanik, ezinbesteko faktorea honen suspertze eta 

biziraupenerako. 

Francok ezarritako erregimena amaiturik, 1979an Gernikako Estatutua onartu 

zen eta honekin batera euskarak estatus ofiziala lortu zuen Euskal Autonomia 

Erkidegoan. Nafarroan, berriz, Foru Hobekuntzarekin etorri zen euskararen 

ofizialtasuna Nafarroako iparraldean. Beraz, gaztelerarekin batera euskara hizkuntza ko-

ofiziala bihurtu zen Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako iparraldean eta 

honekin batera euskara eremu berrietara hedatu zen: hedabideetara, unibertsitatera, 
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admistrazio publikora, esaterako. Esparru berri hauetan Euskara Batua zen egokiena 

euskarak bete beharko zituen funtzio berrietarako. 

‘as an oficial language, Basque entered new fields such as the mass media, the (also 

new) university, and public administration, where it had never been present before. It 

was a generally shared idea that the standard variety was the most adequate choice for 

the new functions of the language.’ (Oñederra, 2016: 131) 

Euskara Batua 1968 finkatu bazen ere, ondorengo urteetan ere erabakiak etorri 

ziren, baina beti ere idatzirako izanik. 1982an ordea, euskal irrati eta telebista sortu 

ziren eta ondorengo urteetan Euskaltzaindiari eskatu zioten euskara batua ahoskatzeko 

irizpideak. Horren aurrean, ahoskerari dagokionez hasi ziren lehen aldiz kezkatzen. 

Hala ere, ez ziren esatariak bakarrik ahoskera estandarraren beharra zutenak, izan ere, 

Euskara Batua egokiena zela pentsatuz irakasle gehienek hau bera hautatu zuten 

hizkuntzaren transmisiorako. Beraz, ikasle berriek batuan ikasiko zuten. 

Euskal irrati eta telebista sortu eta hamar bat urte beranduago, 1993an, 

Euskaltzaindiak hizkuntzalari talde bat bildu zuen Ahoskera batzordea sortzeko. Urte 

bat beranduago 1994an Leioako biltzarrean, Euskara Batuaren behin betiko arauak 

zehaztu ziren Arauak izenburupean bilduta eta bertan agertu ziren lehen aldiz (eta 

1998an osaturik) ahoskeran inguruko arauak. ‘Lehen txostenaren idatzaldi bat 1994an 

aurkeztu zen (Oñederra 1994a, b), eta ondotik, hizkuntzalariz eta irakaslez osatutako 

talde batek lanean jarraitu zuen, 1996 eta 1998 bitartean. 1998 bukaera aldera argitaratu 

zen, azkenik, Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua.’(Oñederra et al. 2015) 

Laburbilduz, Euskara Batu idatzia (1964-68) sortu zenetik EBAZa etorri arte 

hizkera berri horren ahoskeran hutsune bat egon zen. Honek ondorioak ekarri zituen 

ahoskerari dagokionez, izan ere, batua idatziz gain ahoz ere erabiltzen zuten hiztun 

askok eta estandarraren ahoskeraren irizpiderik ezean, hiztunek ahal bezala egiten zuten.  

Esaterako, Euskara Batuak prosodia berria ekarri zuen: azentu erregularrekoa 

(azken aurreko silabaindartzeko joeraz) eta hizkako azentua
1
 zuena. Honez gain, letren 

ahoskera edo spelling pronunciation ekarri zuen ere, hau da, letrak erabat berdintzea 

fonemekin. Hala nola, hiztunek lagunarteko hizkeran, ez dakit [estakit] egin beharrean, 

                                                           
1
 Hizkako azentu molde hori badirudi gazteleratik hartua dela. Euskaraz ordea, hizkuntza buru-azken eta 

komuztadura sistema konplexuak dituztenetan erritmoaren bereizgarri izan ohi da esaldi osoak edo, esaldi 

luzeetan, sintagmak azentu bakarraren azpian biltzea. (Oñederra et al., 2015) 
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batuan [esdakit] ahoskatuko lukete /d/[t] saihestuz, eta forma idatziaren /d/ [d] 

mantenduz. Bestalde, euskaldun berriek euskarazko eredurik ezean, frantses edota 

gaztelaniazko eredu fonologikoetara jo zuten; eta euskaldun zaharren kasuan ordea, 

beraien aldaerara jo zuten zenbait kasutan. (Oñederra, 2016). 

 

2.1. Ahoskera arautzearen zenbait ezaugarri 

Aurreko atalean esan bezala, 1993an Euskaltzaindiak Ahoskera lantalde bat 

sortu zuen ahoskeraren inguruan lan egiteko eta urte bat beranduago plazaratu zen lehen 

aldiz Euskara Batuaren Ahoskera Zainduari dagokion araua (Oñederra, 1994a, b), 

1998an biribilduko zena.  

Hala ere, ahoskera arautzearen lanari ekin ziotenean, ahozkoaren berezitasunak 

direla eta, Ahoskera Lantaldeak ez zuen ezerezatik arau sorta bat atera nahi izan. 

Idatzizkoa arautzea baino zeregin konplexuagoa baita ahozkoa arautzea. 

Idatzizkoa arautzea eta ahozkoa arautzea ez da berdina. Ahozkoa edo hitz egitea 

egunerokotasunean egiten dugun zerbait da, konturatu gabe, eta idazteak berriz aurre 

gogoeta bat eskatzen du. Hiztunarentzat ere garrantzi handiagoa dauka ahozkoak 

idatzizkoak baino, hitz egiterakoan alderdi psikologiko, soziologiko edota emozionalak 

nahasten baitira. Pertsonak norbanako eta aldi berean taldekide ere bagaren aldetik, 

gizarte maila jakin batekin, jatorri geografiko batekin ala kultura erreferentzia berezi 

batzuekin identifika genezake fonema baten ahoskera jakin bat eta kasu batzuetan ez da 

txantxetako edo jolaserako gaia: norberaren baitako ziurtasuna, duintasuna, talde-

identifikazioa edo honako edo harako balioak... garrantzi handiko heldulekua baitira 

pertsonarentzat (Camino, 2015). Horregatik, artifizial suertatzen zaion arau baten kontra 

errazago jarriko da hiztuna ahozkoaren kasua idatzizko kasuan baino. Ortografiari 

dagokionez ere, hau bera arautzerakoan, ortografia bat eta bakarra posible den bitartean, 

ahoskera batua ez da inoiz bakarra izango.  

Honez gain, ahoskera ez da gramatika eta hiztegia bezala ikasten. Adibidez, 

gurpila edo kurpila zein den ikastea memoria kontua da, euskara batuan zein gelditu 

den jakitea; bokal arteko ttak-a kentzea lasaitasunagatik, giharrak lasaitzeagatik ez da 

memoria kontua. Ahoskera ikastea, hitzen forma akustikoa geureganatzea da: zein hots, 
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zein musika, zein erritmo zein itxura akustikoa duen lagunarteko hizketak eta zein 

hitzaldi batekoak (Euskaltzaindia, 2019). 

Beraz, ahozkoaren berezitasunak kontuan harturik, ahozko estandarra zer eta 

nolakoa izango zenaren inguruko galderak planteatu ziren lehenik eta behin. Arautu 

beharko zena beraz, hizkera jasoa izango zen, hau baita beste hizkuntzetan ere egin ohi 

dena. Gainera, erabilera eremuak mugatu(ago)ak eta erabiltzaileak ikasiagoak izan ohi 

direlarik (daitezkeelarik behintzat), arauaren hedatzea errazagoa da (Oñederra, 1994a).  

 

2.2. EBAZ arauak nola ulertu 
 

EBAZa arau zerrenda bat baino, ahoskera estandar zaindurako gomendio edo 

gida bat litzateke (Oñederra et al. 2015). Hori garbi erakusten da arauak planteatzeko 

eran, izan ere, ez da bakarrik ahoskera zaindurako arauak ematen, baizik eta, ahozkoak 

duen aldagarritasuna kontuan harturik, aukera bat baino gehiago ematen dira. EBAZ 

arauen artean lau mota bereiz daitezke aldagarritasunari ematen dioten aukeraren 

arabera (Oñederra et al., 2015):  

a) arauek artamendatukoa edozein hizkera-mailatan da onena. Esaterako
2
: I. bost 

bokal nagusiei berez dagokiena; V, kontsonanteei dagokiena edota,V.2, gaztelaniatikako 

maileguetako z-ri dagokiona; V.4, frantsesetikako maileguetako r-ari dagokiona. 

b) ahoskera zaindurako artamendatukoak gainerako hizkera mailetan ere erabil 

litezke. Esaterako: V.1, ge eta gi bilkurei dagokiena edota V.2, s-z bereizkuntzari 

dagokiona. 

c) arauek ahoskera zaindurako artamendatutakoarekin batera, etxeko edo 

ikasitako euskalkiaren bestelako aukerak gogoratzen dituzte. Esaterako: II, bokal 

bilkurei dagokiena II.a eta II.b azpiatalek osatua; edota, V.3, bokalartean mututu 

daitezkeen kontsonanteei dagokiena 

                                                           
2
 Hurrengo adibideetako zenbaki erromatarrak EBAZ arauei lotzen zaie. EBAZ arauak osorik ikusi nahi 

badira eranskinera jo daiteke. 
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d) euskalkien araberako ahoskera desberdinak onartzen dira Batuaren maila 

zaindurako. Esaterako: I. arauak ü bokalari dagokion zatia, edota VII, 

(des)palatalizazioari dagokiona. 

Arauak buruz ikasi baino, garrantzitsuagoa litzateke hiztunak aldagarritasunaren 

kontzientzia hartzea eta arauen izaera malguaren ideia ondo ulertzea. EBAZ arauen 

izaera malguak, bi ardatzetan du iturri: geografikoa eta funtzionalaeta arauen zerrenda 

eman baino lehengoko ‘atarikoak’ atalean aniztasun horren berri ematen da. 

Aldakortasun geografikoari dagokionez, aintzat hartzen da euskarak duen aberastasun 

dialektala eta hori honela adierazten da 1998ko txostenean: 

Euskalki ezberdinetatik datorkigun nahitaezko aniztasuna eta, EBAZ erabiltzean, ezberdintasun 

minimoak izango direnak (…). Aniztasun hori gaindiezina da hizketa berri bat asmatzen ez bada 

behintzat eta ez da euskara berri bat asmatu nahi, duguna erabilera zaindurako baliabidez jantzi 

baizik. (Euskaltzaindia, 1998: 805) 

Era berean, aldagarritasun estilistikoari dagokionez, kontuan hartzen da baita ere 

egoeraren arabera hizkera egokitzen dugula eta beraz, hizketa malgua dela egokiena:  

Bada hizkuntzaren bizi-iturri den aniztasunaren beste alderdi garrantzitsu bat: hiztun 

bakoitzarengan gertatzen dena. Hizkuntzaren funtsezko ezaugarri da, izan ere, hizketa gertatzen 

den egoerara, gai duen edukiari, entzulearen ezaugarriei, hizketa-lagunen arteko distantziari eta 

abarri egokitzea. (Euskaltzaindia, 1998: 806) 

Beraz, batzordeak ez du ahoskera bat eta bakarra proposatzen, baizik eta, alde 

batetik, euskalkien ahoskeraren hesiak ez bortxatzea zaindu da: hau da, ez zaio inori 

fonemarik gehituko ez debekatuko
3
 EBAZen izenean. Bestetik, aldagarritasun 

estilistikoa kontuan hartuz, hizkera-mailaren arabera ahoskera bat baino gehiago 

proposatzen dira. Hau da, hizkera jasorako arauak ematen dira baina beste hizkera 

mailetako ahoskerak ere onartzen dira, betiere egoerak hala eskatzen duenean. 

Hau ikusirik, bakoitzaren etxeko euskaratik erabilera zaindueneraino etengabeko 

continuum bat (Oñederra et al. 2015) osatu beharko lukete euskararen ahoskera guztiek. 

                                                           
3
  Baudaude salbuespen batzuk: alde batetik, balio sinbolikoagatik eta galzorian dauden unitateak 

sendotzeko asmoz. Esaterako,  <s/z> bereizkuntza egitea hobesten da (txistukarien neutralizazioa gertatu 

den euskalkien kasuan). Bestalde, erdal eraginei bidea estutzeagatik ez dira onartze /R/ edota /θ/ 

ahoskerak, nahiz eta gaur egun hiztun askoren fonema inbentarioko unitateak izan. 
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Hau da, egoerak hala eskatuta, ahoskera EBAZ arauetatik gertuago edota urrunago 

egongo da: ‘Esate baterako, herrikoentzat emandako hitzaldi batek ez ditu, nahitaez, 

euskaldun guztientzako Lehendakariak bete behar lituzkeen adina ezaugarri hartu behar 

EBAZetik.’(Oñederra et al. 2015: 526). 

 

2.3. Ahoskera estandarra eta herri hedabideak 
 

2. atalean esan dugunez, euskararen ahoskera estandartzearen arrazoietako bat 

ikus-entzunezko hedabideetan dago, izan ere, EITB-ren (1982) sorrerarekin ahoskera 

jaso eta neutro baten beharra ikus zuten: ‘Irrati eta telebista euskaldunak ditugunetik 

bereziki ahoskeran ere batasunerako irizpideak ematea beharrezko iruditzen zaio bati 

baino gehiagori’ (Euskaltzaindia, 1998).  

EITB-z gain euskaraz ari diren beste ikus-entzunezko hedabideak ere baditugu, 

baina denek ez dute hedadura bera. Ikus-entzunezko hedabideez eta bertan jorratzen 

diren hizkerez ari garela bi hedabide mota bereizi behar dira hedaduraren arabera, zein 

hizkera-maila erabili beharko litzatekeen bereizten laguntzen baitigute: nazioko 

hedabideak alde batetik, eta bestetik, herri edota eskualde hedabideak. Hedadura osoa 

duten hedabideei dagokienez, hizkuntza-komunitate osoari zuzentzen zaie eta euskalki 

desberdinetako entzuleak biltzen ditu (hemen EITB talde publikoa sartuko litzateke, 

euskaraz bi telebista kanal eta bi irrati kanal dituena). Mota honi dagokionez, ‘estandar 

nazionala’ egin beharko litzateke Zuazoren (2000) ustez. Hau da, EBAZ arauetatik 

gertuen behar luke hedadura nazionala duten hedabideetako ahoskerak.  

Bigarren motakoak ordea, hau da, tokian tokiko hedabideak, entzulego 

mugatuagoa du eta euskalki bera partekatzen duena biltzen dute. Gainera, gertuagoko 

gaiak jorratzen dira eta maiz gazteentzako saioak biltzen dira hauetan. Beraz hedabide 

mota hauetan ez luke zentzu handirik “nazioko batua” egitea. Zuazoren (2000) adibidea 

hona ekarriz, Arrasate Telebista aipatzen du, non “nazioko batua” egiten den, eta honela 

dio: 

Zentzugabea da berriemaileek <y> ahoskatzea, arrasatearrek <j> ahoskatzen dutenean, hau da, 

<yan> edo <yokatu> esatea, arrasatear guztiek <jan> edo <jokatu> esaten dutenean.(…) Lotsa 

areagotzea, norbere buruarekiko konfiantza eta ziurtasuna galtzea eta geroz eta euskara hotzagoa 

eta motzagoa egitea izan ohi dira jokabide horren ondorioak. (Zuazo, 2000: 176) 
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2.1 atalean aipatutakoa gogoratuz, ahoskerari alderdi fisiko naiz emozionalak 

eragiten diote. Segurtasunez ahoskatzen eta hitz egiten ez duen laguna ez da bere buruaz 

ziur sentitzen eta entzuten duen hura xuxen deskodetzen ez duen hiztuna ere ez da ongi 

sentitzen (Camino, 2015). 

Hizkera arduragabea ere ez litzateke egokiena tokian tokiko hedabideetan, izan 

ere, entzuleen ulergarritasuna helburu, hizkera jasoa hobesten da. Hori ikusirik, 

Euskalkiak eta Komunikabideak (2007) lanean Zabaletak “euskara batu bateratua”
4
 eta 

euskalki jasoaren erabilera proposatzen ditu tokian tokiko ikus-entzunezko 

hedabideetarako. Hala ere, saio bakoitzaren ezaugarriak ere baldintzatuko du hizkera-

maila, izan ere, ez da berdina berri-emanaldi batean eskatzen den formaltasuna edota 

elkarrizketa batean; eta are gutxiago gazteei zuzendutako entretenimenduzko saio 

batean. 

Korpusa biltzeko baliatu dudan Xorroxin Irratiari dagokionez 80ko hamarkadan 

Errantzun euskara hutsean sortutako irratia da. Denborarekin inguruko zonaldeetara 

hedatuz joan da bere emisioa eta egun Baztan, Bertizarana, Malerreka eta Bortziriak 

biltzen ditu. Beraz, tokian tokiko hedabide moten artean kokatuko litzateke. Hizkera-

mailen continuum-aren ideia hona ekarriz, nazioko hedabideetako berri-emaile batek 

EBAZetik gertuen egon beharko litzatekeen bitartean, tokian tokiko hedabideetako 

berri-emaile batek ez luke EBAZetik lehenak bezain bat ezaugarri hartu behar. Izan ere, 

bakoitza zeini zuzentzen zaion kontuan harturik, lehena euskalki desberdinetako 

publikoari zuzentzen zaio eta beraz, hizkera jaso eta batu bat litzateke gomendagarria. 

Bigarrena, hizkera jasoa bai (saioaren ezaugarriengatik) baina euskalki bera partekatzen 

duten publikoari zuzentzen zaionez, euskalki kutsua ere izan lezake. Era berean, lehen 

esan bezala, saio motak ere baldintzatuko du hizkera-maila. Izan ere, hizkera jasoagoa 

eska dakioke berri-emaile bati elkarrizketatzaile bati baino, eta azken honi jasoagoa 

umorezko saio bat egiten duenari baino. Hala ere, zaila da hizkera-mailen arteko mugak 

zehaztea eta mugak jartzea. 

 

                                                           
4
  “Euskara Batu bateratua” Zuazok “eskualdeko batua” deiturikoa litzateke, hau da,  Euskara Batuaren 

egitura manteduz tokian tokiko ezaugarriak egitea. 
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3. Bilakabide fonologikoak: Fortitio eta lenitio bilakabideak. 
 

Lan honetan Lesakako hizkera oinarri hartuta, ahoskera arduragabean eta 

ahoskera jasoan gertatzen diren bilakabide fonologikoak aztertuko ditut. Fortitio/ lenitio 

banaketa egokia izan daiteke korpusaren analisirako eta ardatz hau kontuan hartuko dut 

korpusaren analisia egiterakoan. Izan ere, hizkera arduragabean lenitio edo ahultze 

bilakabideak ugaritzen diren bitartean, hizkera jasoan fortitio edo indartze bilakabideak 

ugaritzen dira.  

Fonologia naturalaren oinarrizko tesiaren arabera, hizkuntzen hots biziek, bai 

hiztun bakoitzak garatzen dituen eran, bai denboran zehar erakusten duten bilakaeran, 

giza ahoskatze eta oharmen indarren eraginpean daude eta mugatzen dituzte. Teoria 

honen bertsio modernoagoen arabera, indar horiek bilakabideen bidez adierazten dira 

(Donegan & Stampe, 1979)  

Bilakabide fonologikoak zailtasun fonetikoak gainditzen dituzten ordezkatze 

mentalak dira. Hala ere, ordezkatze mentalak izan arren, zailtasun fonetiko fisikoei 

erantzuten diete (Donegan & Stampe, 1979), oharmen edota ebakera zailtasunak 

gainditzen baitituzte.  

Zailtasun fonetikoak gainditzen dituztelako dira unibertsalak, hiztun guztiek 

oharmen eta ahoskatze ahalmen antzekoak ditugun aldetik. Hala ere, nahiz eta 

unibertsalak izan, hizkuntzatik hizkuntzara desberdin agertuko dira: 

But though universally motivated, a process (e.g. obstruent devoicing) may apply or not in a 

given language-or it may apply in various forms or with different degrees of completeness in 

different languages. It can be limited or suppressed in language-particular-or for that matter 

speaker-particular- patterns, and these limitations follow universal implicational conditions 

regarding which configurations are most susceptible to a given substitution (Donegan, 2002) 

Hizkuntza jakin bateko sistema fonologikoa hizkuntzaz jabetzen ari den 

haurraren bilakabideen sistema unibertsaletik gelditu dena da. Hau da, haur horrek 

pixkanaka bilakabide batzuk mugatuko ditu eta beste batzuk gainditu. Eta sistema 

unibertsaletik gainditu eta mugatutako bilakabide horien emaitzak hizkuntza jakin 

horren fonema inbetarioa osatuko du. 
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Adibidez, trabarien ahoskabetzea bilakabide unibertsala litzateke. Ebakera 

aldetik, kontsonante trabariak ahoskatzeko ahoskordek dardar ez egitea errazagoa da. 

Euskararen kasuan bilakabide hau mugatu egin da herskarietan eta horregatik ditugu 

herskari ahoskabe eta ahostunak. Frikari eta afrikatuen kasuan ordea, bilakabidea 

mantendu egin da eta horregatik euskaraz (zuberera salbuespen) frikari eta afrikatu 

ahoskabeak ditugu bakarrik (Jauregi, 2007: 228). Bilakabide hauek maila 

paradigmatikoan gertatzen dira. Paradigma hiztunen memoria izanik, bilakabide 

paradigmatikoek hiztunak memorian dituen hotsak egituratzen dituzte. Bestalde, 

bilakabide sintagmatikoak genituzke, pentsaturiko mezua hots kate fisikoa bihurtzen 

denean, hain zuzen ere
5
. 

Bilakabide moten artean hiru mota nagusi bereiz daitezke bakoitzak betetzen 

duen funtzioaren arabera, bilakabide prosodikoak, fortitio edo indartze bilakabideak eta 

lenitio edo ahultze bilakabideak (Donegan & Stamp, 1979). Lehenengoei dagokionez, 

bilakabide prosodikoak, hiztunak pentsatzen duen mezua lastertasun, doinu edo erritmo 

jakin batean txertatzerakoan gertatzen dira.  

Fortitio eta lenitio bilakabideak, oharmenezko eta ebakera zailtasunak gainditzen 

dituzte. Fortitio edo indartze bilakabideak tasun-konbinaketa hobea izaten dute 

emaitzatzat, hots unitate edo hots bilkura hobea, oharmenari mesede eginez. Hala ere, 

batzuetan hots unitate edo bilkura hori, oharmenerako errazagoa izateaz gain, 

ahoskagarriagoa ere egiten du. Indartze bilakabideak ingurunegabeak
6
 izan daitezkeen 

arren, prosodikoki gune indartsuetan gertatu ohi dira, hau da, silaba hasieran edota 

azentudun silabetan, Donegan & Stampe-ren (1979) hitzak ekarriz: ‘Some fortition 

processes may apply regardless of context, but they are particulary favored in ‘strong’ 

positions, applying especially to vowels in syllable peaks and consonants in syllable 

onsets, and to segments in positions of prosodic prominence and duration’. Indartze 

bilakabideen artean, disimilazioak, eransketak edota bokal bakarraren luzatze edo 

diptongatzeak leudeke. 

                                                           
5
  Bilakabide paradigmatikoak ingurunedunak edo ingurunegabeak izan daitezke. Hau da, ingurunedunak 

izango dira, hots ordezkatzea inguruko hotsek eraginda gertatu den, eta ingurunegabeak, hots 

ordezkatzean inguruneak zeresanik ez duenean. Bilakabide sintagmatikoak ingurunedunak izango dira 

beti. 
6
 Hauek maila paradigmatikoan gertatzen dira eta bilakabide hauen emaitza fonemak edo hots unitateak 

dira. 
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Lenitio edo ahultze bilakabideen bidez ordea, tasun konbinaketa ahulagoak 

lortzen dira horien arteko artikulazio distantzia murriztuz, horrela zailtasun 

artikulatoriak gaindituz, hots unitate edo bilkura ebakierrazagoak lortuz, hain zuzen ere. 

Ahultze bilakabideak ingurunedunak izan ohi dira eta gune prosodiko ahulagoetan 

gertatu ohi dira, azentutik urruti dauden silabetan eta silaba ixten duten kontsonantetan, 

adibidez. Hauen artean, asimilazioak, monoptongaketak, hots ahultze edo kenketa 

leudeke, besteak beste. 

Bestalde, ahultze bilakabideak hizkera arduragabean gertatu ohi diren bitartean, 

indartze bilakabideak hizkera zaindu eta formaletan gertatzea da ohikoena. ‘Hemen 

elementu asko nahasten dira (abiadura, ingurune soziala, erregistro edo hizkera, e.a.). 

Gehien gehienetan elkarrekin lotuak doaz: azkarrago hitz egiten denean arreta txikiagoz 

ahoskatzen da, normalean egoerak komunikazioa ziurtatzen duelako, entzulea ezaguna 

delako, e.a. Orduan katea fonikoa iluntzen, ahultzen duten bilakabideak gerta daitezke 

eta ebakera erosoaga da.’ (Oñederra, 1986). Egoera formalagoetan ordea, mezuari 

enfasia eman ohi zaio, esan nahi dena entzuleak ondo jasotzen duela ziurtatuz. Egoera 

hauetan beraz, oro har, entzulearen oharmena helburu izanik, indartze bilakabide 

gehiago gertatu ohi dira. 

Hala ere, ahultze edo lenitio bilakabideak egoera arduragabeetan eta indartze 

bilakabideak egoera formaletan gertatu ohi direla esan badugu ere, sailkapen hau ez da 

erabatekoa. Izan ere, nahiz eta bilakabide jakin bat emankorragoa izan hizkera 

arduragabean hizkera zaindura ere hedatu ahal da, bilakabide bera bi hizkera estiloetan 

gertatuz. Hala ere, normalean bilakabide jakin bat hizkera arduragabean areagotu edota 

zabaltzen da, baina ez beti era berean (Oñederra, 1986): Esaterako, gerta daiteke 

bilakabide jakin bat hots gehiagotan gertatzea hizkera arduragabean hizkera zainduan 

baino. Era berean, hizkera jasoan testuinguru jakin batean gertatzen den ordezkatzea 

hizkera arduragabean testuinguru gehiagotara zabaltzea, edota, hizkera zainduan 

morfema mugan gertatzen den aldaketa hizkera arduragabean edozein lekutan gertatzea. 

Azkenik, hizkera zaindurako arau-gomendioak ematerakoan aintzat hartu ziren 

fortitio eta lenito bilakabideak, lehenak hobetsiz hizkera zaindurako, hau baita fortitioen 

gertaleku naturalena. Hala ere, dialektologikoki zatituegiak diren kasuetan batasunari 

eman zitzaion garrantzi gehiago. Adibidez, <ia, ua> bokal bilkuretan EBAZ arauek 

hizkera jasorako bere horretan mantentzea gomendatzen dute, eransketa beharrean 
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(mendia vs. mendiya, mendixa, mendiza). Fonologikoki hizkera zaindurako eransketa 

litzateke gomendagarria, indartze bilakabidea baita. Hala ere, euskalki desberdinetan 

eransketaren gauzatze fonologiko desberdinak gertatzen direnez, eta gainera ez denez 

euskalki guztietan gertatzen batasunaren izenean ez zen eransketa gomendatu hizkera 

zaindurako (Oñederra et al., 2015). 

4. Korpusaren azterketa 
 

4.1. Korpusaren deskribapena 

 

Lehenago aipatu dudan bezala, Lesakako hizkera jasoaren eta lagunartekoaren 

ahoskeran gertatzen diren bilakabideak aztertuko ditut. Lesakako aldaeran oinarritu 

naizenez, bildu ditudan hots guztiak lesakar hiztunenak dira. Bestetik, hizkera jasoa eta 

lagunartekoa biltzerakoan bi iturrietara jo dut: hizkera jasoa biltzeko Xorroxin Irratiaz 

baliatu naiz; eta lagunarteko hizkera jasotzeko bi lesakar elkarrizketatu eta grabatu ditut. 

Esan bezala, hizkera jasoagoa biltzekoXorroxin Irratian egiten diren saioak 

gordetzen diren webgunera (https://erran.eus/irratia/) jo dut, itxuraz irratiak eskatzen 

duen egoera formalagoagatik. Zehazki Xorroxin Irratia-ko “Xorrotx eta fin” saiotik 

hartu dut lagina. Saio hau goizetan 8:30- 14:00ak bitartean emititzen da astelehenetik 

ostiralera, eta bertan orduz orduko albisteak, iritziak, elkarrizketak etab. biltzen dira. 

Hizkera jasoaren korpusa biltzeko aproposena albisteak lirateke, saio mota 

honek eskatzen duen seriotasuna eta neutrotasunagatik. Hala ere, hauek ez ditut 

Xorroxin Irratiaren webgunean topatu. Beraz, gizarteko gaurkotasun-gaiak ardatz 

harturik 2-3 minututan emandako iritziak bildu ditut. Hau da, aldez aurretik paperean 

prestaturikoak eta irakurtzearen laguntzaz ekoiztutakoak. Bi hizlari desberdinen iritzi 

bina bildu ditut: Miren Rubio (35 urte) eta Mikel Rodriguez (36 urte) kazetari 

lesakarrena hain zuzen.  

Lagunarteko hizkerari dagokionez, Lesakako bi hiztunen solasa grabatu dut: 

Joxe Angel Zubiria (47 urte) eta Andoni Zubiri (27 urte). Biak Lesakan jaioak dira, 

familia euskaldunetan. Joxe Angel Zubiriaren kasuan bi gurasoak lesakarrak dira, eta 

Andoni Zubirirenak ordea, ama lesakarra da baina aita Baztangoa. 
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 Grabaketa egiteko bakoitzaren etxera hurbildu nintzen. Kanpoko hotsik ez 

entzuteko eta bi elkarrizketa lagunen ekoizpen hotsaren kalitatea ahalik eta onena izan 

zedin gela itxi batean egin genuen grabaketa. Bakoitzari gai bat eman eta horren 

inguruan hitz egiteko eskatu nien. Iraupenari dagokionez, grabaketa bakoitza bost 

minutukoa da. 

4.2. Datuak 

 

Atal honetan korpusetik ateratako datuak aurkeztuko ditut
7
 EBAZ arauen 

hurrenkera jarraituz
8
, arau bakoitzean, lehenik, hizkera jasoari dagozkion datuak 

emango ditut, eta ondoren hizkera arduragabeari dagozkionak. Bildutako datuak 

idazkera ortografikoan aurkeztuko ditut, soilik atal bakoitzean aztergai den hotsa edo 

hots bilkura transkribatuz. Izan ere, puntu bakoitzean gertakizun fonetiko batetaz eta ez 

hitz osoan gertatzen denaz arituko naiz. 

 

BOKALAK 

 

1) (I.) <a, e, i, o, u> Idatzi bezala ahoskatu: [a, e, i, o, u]; sei bokaleko sistema 

duten Iparraldeko euskaretan <u>ren ahoskera biak onartzen dira ([u] eta [ü]) 

hala eskatzen duten hitzetan eta baita ere euskalkiaren erabilera zainduan. 

 

Bokal bilkurak 

2) (II.a.) <ea, oa> idazten direnen bestelako ahoskerak egoki eta zuzen direla 

gainerako hizkera mailetan (hala nola: etxia, etxie; geruago, telefonua eta 

kidekoak). 

 

/ea/[ea] 

                                                           
7
 Datuak aurkezterakoan zenbaketa bikoitza egin dut. Alde batetik, zenbaki latinoz nire zenbaketa egin 

dut, analisia egiterakoan (4.3 atalean) zenbaketa honen arabera antolatu baitut. Bestetik, parentesi artean 

EBAZ arauei dagokien zenbaketa jarri dut. 

 
8
  Puntu bakoitza aurkezterakoan dagokion EBAZ araua jarri dut, nahiz eta batzuetan laburtuta eman 

dudan. EBAZ arauak osorik ikusi nahi izanez gero,bigarren eranskinean bere horretan jarri ditut. 
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- Hizkera jasoa: jend[ea], ikustarazt[ea], errat[ea], pentsatz[ea], egot[ea], 

guttien[ea]n, protestatz[ea], egit[ea], normalitat[ea], eskubid[ea], 

langil[ea]k, zuten[ea]n, dittugun[ea]n, bet[ea]n, normalidad[ea]z, egot[ea], 

den[ea]n, urt[ea], izat[ea], prekaritat[ea], lan[ea]n, emakum[ea]k, 

etx[ea]n. Baina, egitt[ia], jend[ia] eta iragan[i]n, den[i]n, eskubid[i]k. 

aintzin[i]n, bat[i]n. 

 

- Hizkera arduragabea: bestazal[ia], pasats[ia], jend[ia], astiart[ia], egitt[ia], 

elkartz[ia], bertz[ia]; eguld[i]k, argazk[i]k, astiart[i]n, azke[i]n, atsald[i]n, 

solas[i]n, baren[i]n, barren[i]n, jend[ia], gur[ia], sukald[i]n, lan[i], 

solas[i]n, barren[i]n, azken[i]n. Baina, bid[ea]. 

/oa/[oa] 

- Hizkera jasoa: munstr[oa], publik[oa]n, etik[oa]k, terrorism[oa], posizi[oa], 

anarkism[oa]ren, sozialism[oa]ren, komunism[oa]ren, tamainak[oa], 

mobilizazi[oa], madarikazi[oa]k, soziolog[oa]k, pentsi[oa]k, urtek[oa], 

alferrikak[oa]k, salbazi[oa], publik[oa]. Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: ard[ua], sagard[ua], zat[ua], tipik[u]a, auz[ua], 

esper[u]n, emeng[ua]; erderaz[u]k, garaitak[u]k, euskarazk[u]k, 

lenagok[u]k, aspaldik[u]k. Kontrakorik ez. 

 

3) (II.b) <ia, ua> idazten direnen bestelako ahoskerak egoki eta zuzen direla 

gainerako hizkera mailetan (hala nola, zerbait tartekatuz: mendiya, mendixa, 

mendiza; buruba eta kidekoak edo, bigarren bokala aldatuz edo kenduz: mendie, 

mendi; burue, buru eta kidekoak). 

 

/ia/ [ia] 

- Hizkera jasoa: euskal herr[ia]k, utop[ia], fantas[ia], idiolog[ia], poliz[ia], 

neurr[ia]n, agintar[ia]k, nagus[ia]k, politikar[ia]k, kazetar[ia]k, 

ikerlar[ia]k, euskal herr[ia]n. Kontrakorik ez. 
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- Hizkera arduragabea: argazk[ia], bortzir[ia]k. Baina, argazk[i]k, berex[i]k, 

egurd[i]n, eg[ija], guzi[j]in. 

/ua/ [ua] 

- Hizkera zaindua: bur[ua], gobern[ua], ord[ua]n, kont[ua], meats[ua], 

punt[ua]n, mund[ua]n, kas[ua]n, esfortz[ua]k, bax[ua]k, berand[ua]go, 

kas[ua]n, mod[ua], ingur[ua]n. Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: aditt[ua], mod[ua], bat[ua], azent[ua]. Baina, 

ord[u]n, soin[u]k, ingur[u]n. 

 

4) (III.1.) Bokal bi elkarren segidan daudenean, lehenengoa <i> edo <u> bada, 

bokal bilkura bi silabatan ahoskatuko da (hala nola: abi.an, sozi.ala, zi.ur).  

(III.2.) Bokal bilkura hauek silaba bakarrean (diptongoan) ahoskatzen dituzten 

Ekialde eta Iparraldeko euskalkietako hiztunengan hizkera zaindutzat hartuko da 

ahoskera hori. 

 

- Hizkera jasoa: gutx[i.a]gorako, ord[u.a]n, al[i.a]tutzat, ondor[i.o]ztatu, 

justifikaz[i.o], lar[i.a]gorik, or[i.e]k, pents[i.o]ak, d[u.i]na, al[i.a]ntsa. 

Baina, test[uj]ngururik, b[jo]lentzia, soz[ja]l, posi[jo], naz[jo]nalistek, 

judiz[ja]l, esfort[wa]k, soz[jo]logoak, behob[ja], madarikaz[jo], 

mobilizaz[jo], grez[ja], galiz[ja], famil[ja]ren, salbaz[jo], prekar[jo], 

hor[je]tako. 

 

- Hizkera arduragabea: konf[i.a]ntsa eta ast[i.a]rtin. Baina, kord[jo]n, 

ast[ja]rtin, kont[wa], mod[wa]; eg[u]ldi, eg[u]rdi, guz[i]tatik . 

 

5) (IV.) Bokal biren artean <h> idazten denean, <h> ahoskatzen ez den 

euskalkietako hiztunek ere bokal bakoitza silaba batean ahoskatzera joko dute 

hizkera-maila zainduan (hala nola: za.harra; na.hi du; bi.hurturik; a.hula; 

be.hi). 
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- Hizkera jasoa: z[a.a]rrenetakoa, l[e.e]nago, b[i.u]rtu. Baina, n[aj], 

ez[oj]ko, ge[ja]go, z[a]rragoak, [a]ntzi, ge[ja]go, erran[aj], [oj], 

bederatzir[ew]n 

 

- Hizkera arduragabea: g[ej]ena, m[a]jak, [oj]ttura, [wa]rtu, l[e]nagoko, 

g[ej]ago, z[a]r. Kontrakorik ez. 

 

KONTSONANTEAK 

 

6) (V.1.) <g> <e> eta <i> bokalen aurrean beste bokalen aurrean bezalaxe ahoskatu 

behar da ahoskera zainduan behintzat (hala nola geologia).  

 

- Hizkera jasoa: jendila[x]e, despresti[x]iatzeko, idiolo[x]ia, ele[x]etebei 

(LGTBI), [x]enero, a[x]enda. Kontrako adibiderik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: ele[x]itzen. 

 

7) (V.2.) <s, z> eta <ts, tz> Hizkera zainduenetarako pare hauek bereiztea 

hobetsiko da. Bestalde <z> euskaraz beti (eta areago hizkera zainduetan) 

zistukaria da eta gaitzetsi egin behar da gaztelaniazko ahoskera hortzartekoa 

(gaztelerazko zapato hitzaren lehen kontsonantea, alegia).  

 

<s, z> 

- Hizkera jasoa: iku[s̺]tara[s̻]tea, [s̺]alba[s̻]ioa, nagu[s̺]iak, pi[s̻]tu, [s̻]utela, 

gi[s̻]arte, fanta[s̺]ia, [s̺]eguru, [s̺]o[s̻]iali[s̺]moa, ju[s̺]tifika[s̻]io, 

e[s̺]pa[s̻]io. 

 

- Hizkera arduragabea: [s̻]ola[s̻]teko, de[s̻]berdin, a[s̻]paldikuk, be[s̺]ta, 

[s̺]ukalde; [s̻]uk, [s̻]u[s̻]en[ts̻]en, arga[s̻]ki, ba[s̻]tan, eu[s̺]kara[s̻]ko. 

<ts, tz> 

- Hizkera jasoa: ber[ts̻]e, ai[ts̻]inean, auni[ts̻], pen[ts̺]a[ts̻]ea, pen[ts̺]ioak. 
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- Hizkera arduragabea: i[ts̻]ak, ibil[ts̻]en, bor[ts̻]irik, a[ts̺]aldin. 

 

Maileguetako <z> 

- Hizkera jasoa: e[s̺]kandali[s̻]atua, a[s̻]nar, [s̺]o[s̻]iali[s̺]moa, po[s̺]i[s̻]ioa, 

na[s̻]ionali[s̺]ta, judi[s̻]ial, de[s̻]ente, [s̺]o[s̻]iologoak, gre[s̻]ia, gali[s̻]ia. 

Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea:a[s̻]entua, a[s̻]ento. Baina, a[θ]ento
9
. 

 

8) (V.3.) <b, d, g, r> bokalartean gertatzen direnean, hurrenkera honetan 

handiagotzen den oparotasunaz desager edo alda daitezke hizketa arduragabean 

(hala nola: ari naiz ai naiz, horiek (h)oiek, egon eon, edan ean, eran, etab). 

Ahoskera horiek erabat egoki eta bidezko dira gainerako hizkera mailetan, baina 

hizkera zainduan bokalarteko kontsonanteak ahoskatu egin behar dira. 

<d> 

- Hizkera jasoa: a[ð]ittu, behar a[ð]ina, a[ð]ittu, e[ð]o, e[ð]ozein. 

Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: ba[ð]una, e[ð]errin, a[ð]itzen, e[ð]ozein, e[ð]o. 

Baina, [diate] 

<g> 

- Hizkera jasoa: e[ɣ]un, a[ɣ]ertu, gutxia[ɣ]rako, na[ɣ]usia, larria[ɣ]orik, 

e[ɣ]inen, se[ɣ]ituko, e[ɣ]otea, e[ɣ]itea, a[ɣ]intariak, aile[ɣ]atu, da[ɣ]oen, 

horre[ɣ]atik, se[ɣ]ituko, se[ɣ]urtatzen. Baina, ingabe. 

 

- Hizkera arduragabea: e[ɣ]urdin, e[ɣ]uldi, da[ɣ]o, e[ɣ]in, sa[ɣ]ardua, 

se[ɣ]itzen, se[ɣ]uraski, e[ɣ]un, gutti[ɣ]o. Baina, [in], [ajts̻], [ewna]. 

 

 

                                                           
9
  Gaztelerazko esaldi molde batean ekoiztua: [mas̺ ke aθento]. 
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<r> 

- Hizkera jasoa: etzi[ɾ]elako, o[ɾ]ain, idu[ɾ]i, ho[ɾ]i, kasu[ɾ]ik, duda[ɾ]ik, 

ho[ɾ]i, ho[ɾ]ixe, o[ɾ]ain. Baina ho[j]ek. 

 

- Hizkera arduragabea: ne[ɾ]etzat, a[ɾ]i, o[ɾ]i, di[ɾ]en, ne[ɾ]e, a[ɾ]i, ge[ɾ]o, 

idei[ɾ]ik, o[r]i. Baina, at[ej]tsen, [wa]in,[oa]in, [ne], [ne]tzat. 

 

9) (V.4.) euskaraz beti (eta areago hizkera zainduetan) hortzobikari dira eta 

gaitzetsi egin behar da frantsesezko ahoskera ubularra (frantsesezko rue hitzaren 

lehen kontsonantea, alegia). 

 

- Hizkera zaindua: biga[r]ena, e[r]ita[r], azka[r]tu, be[r]tze, gau[r], a[ɾ]azo, 

hau[r]a[ɾ]ekin, pa[ɾ]atu. 

 

- Hizkera arduragabea: base[r]ita[r]ak, k[r]ixton, u[r]te[ɾ]o, o[r], i[ɾ]u, 

a[ɾ]antza. 

 

10)  (VI.) <h> Letra hau ahostuna den Iparraldeko euskalkietako hiztunek idatzi 

bezala ahoskatuko dute hizkera zainduan. Letra ahoskabea den Hegoaldeko 

euskalkietako hiztunen ahoskera zainduan ere ez da ahoskatuko. 

Lesakako hizkeran /h/ ahoskera ez dagoenez, espero bezala, bi hizkera-mailatan 

ez dute hasperena egin.  

 

11)  (VII.) <il, in> letra bilkura hauek <(i)ll> eta <(i)ñ> ahoskatzen diren 

euskalkietako hiztunengan bustikuntza hori ahoskera zainduan ere egoki da 

(ahoskera zaindua <ll> —milla— da eta ez <y> — miya—). Bustikuntza hori ez 

duten euskalkietako hiztunengan, noski, bustidurarik gabea izango da ahoskera 

zaindua ere. 

 

/il/ [ʎ] 

- Hizkera jasoa:i[ʎ]abete, jendi[ʎ]axe, langi[ʎ]een, mi[ʎ]aka, madri[ʎ], 

bimi[ʎ]a, zaintza[ʎ]e, laguntza[ʎ]e, langi[ʎ]eak, ixi[ʎ]ik. Kontrakorik ez. 
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- Hizkera arduragabea: kwadri[ʎ]an, ga[ʎ]eta, pi[ʎ]a, dabi[ʎ]a. Baina, 

urbi[l]. 

/in/ [ɲ] 

- Hizkera jasoa: aitzi[ɲ]eko, oaj[ɲ], adi[ɲ]ako, ba[ɲ]a, esku[ɲ]eko, 

tama[ɲ]akoa, i[ɲ]oizko, aintzi[ɲ]in. Baina, orai[n]. 

 

- Hizkera arduragabea: edozei[ɲ]ek, aj[ɲ], desberdi[ɲ]ak, san fermi[ɲ]ak, 

soi[ɲ]uk. Baina, oraj[n]. 

 

 

12)  (VIII.) <j> grafemaren ahoskera oinarrizkoa <y> da eta hori hobesten da hizkera 

jasorako hobesten den ahoskera. 

 

- Hizkera jasoa: [ʝ]ende, [ʝ]o, [ʝ]ustu, [ʝ]udizial, [ʝ]aiotze, [ʝ]arraiturik. Baina, 

[x]ustifikazio. 

 

- Hizkera arduragabea: [ʝ]arri, [ʝ]endia, [ʝ]otzen. Baina, ba[x]atzen. 

 

13)  (IX.1.) <x> Ahoskera sabaikaria du lehengo euskal hitzetan: xagu, xoxo, 

Xabier. 

 

- Hizkera jasoa: gi[ʃ]an, i[ʃ]ilik, ba[ʃ]uak, ga[ʃ]otu. 

 

- Hizkera arduragabea: bere[ʃ]ik, gi[ʃ]a. 

 

 

(IX.2) <x> Maileguetan bokalartekoa <ks> ahoskatzea hobesten da hizkera 

zainduan (hala nola: sexua seksua, taxian taksian, faxez faksez). Hitz amaieran 

oso gutxitan agertzen da eta hitz bereziak dira. Horietan ere [ks] ahoskera egin 

daiteke. 

 

- Hizkera jasoa: vo[ks̺], vo[ks̺]eko, e[ks̺]istituko. 

 

- Hizkera arduragabea: <x> duten maileguen adibiderik ez. 
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Kontsonante bilkurak 

 

14)  (X.) <zb, zd, zg> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren ondoren ondorengo 

<b, d, g> kontsonanteak (aditz formen hasieran agertuko dena) ahoskabe ebaki 

behar dira (hala nola ez da: ezta).  

 

/b/ [b] edo [p] 

- Hizkera jasoa[b]adugu, ez [b]aduzu 

 

- Hizkera arduragabea: adibiderik ez. 

/d/  [d] edo [t] 

- Hizkera zaindua: ez [t]a. Baina, ez [d]uen, ez [d]uela, ez [d]akit, ez [d]u, ez 

[d]en, ez [d]ute, ez [d]uzue, ez [d]iot. 

 

- Hizkera arduragabea: ez [t]akit, ez [t]a, ez [t]uela, ez [t]uzula, ez [t]ut, ez 

[t]u, ez [t]ugu, ez [t]izut, ez [t]ena, ez [t]agona. Baina, ez [d]ut. 

/g/[g] edo [k] 

- Hizkera zaindua: ez [g]altzeko, ez[g]ero, ez [g]aitezen. Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: ez [k]aude. Baina ez [g]ara. 

 

15)  (XI.) <zz> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren azkeneko <z> 

kontsonantea eta ondorengo <z> (aditz formen hasieran agertuko dena) batera 

ebaki behar dira afrikatua osatuz (hala nola: ez zara: etzara; ez zetozela: 

etzetozela; ez zenion: etzenion; ez zuen: etzuen). 

 

- Hizkera zaindua: e[ts̻]irelako, e[ts̻]ioten, e[ts̻]egoela. Kontrakorik ez. 

 

- Hizkera arduragabea: e[ts̻]agozila, e[ts̻]ioten. Kontrakorik ez. 

 

16)  (XII.) <nz, lz, rz> eta <ns, ls, rs> Letra bilkura horietako zistukaria (<z, s>) 

afrikatu (<tz, ts>) egin ohi da euskaraz (hala nola unibertsitate, Frantzia, 

faltsua). Hitz mugan ere ordezkatze hori egiten den euskaretan afrikatzea 

onartzen da ahoskera zainduan (hala nola esan zuen: esantzuen; eman zion: 

emantzion). 
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/ns̺/ eta /ns̻/ [nts̺] eta [nts̻] 

- Hizkera jasoa: izan [ts̻]en, isan [ts̻]ula. Baina, izanen [s̻]inetela. 

 

- Hizkera arduragabea: eranen [ts̻]ula, amatxikin [ts̻]agon, ibiltzen [ts̻]utena, 

gustatzen [ts̻]ait. Baina, gustatzen [s̻]ait. 

 

/rs̺/ eta /rs̻/ [rts̺] eta [rts̻]  

- Hizkera jasoa: uniber[s̺]ala 

 

- Hizkera arduragabea : konkur[s̺]ura. 

 

/ls̺/ eta /ls̻/ [lts̺] eta [lts̻]: ez dut adibiderik topatu. 

 

17)  (XIII.) <zn, zl, zh> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren ondoren <n, l, h> 

kontsonantez hasitako aditz formak agertzen direnean, euskara batzuetan <z> ez 

da ahoskatzen. Ahoskera zaindutzat hartuko da horrelakoetan <z> ahoskatzea 

eta baita ez ahoskatzea ere (alegia, ez naiz: eznaiz edo enaiz; ez luke: ezluke edo 

eluke; ez haiz: ezaiz edo ehaiz). 

Honi dagokionez adibide bakarra topatu dut hizkera arduragabearen 

ekoizpenean: [e]naizela. 

 

4.3. Datuen azterketa 

 

Datuen azterketarekin hasi aurretik bi kontu aipatu nahi nituzke. Alde batetik, 

2.4. atalean esan dugunez, Xorroxin Irratia tokian tokiko hedabidea izanik, ez du 

Euskal Herri osoa helburu, beraz analisian hau kontuan izango dut EBAZen erabilpena 

interpretatzerakoan. 

Bestetik, analisian zenbait hotsei dagokienez portzentaiak jartzea esanguratsua 

iruditu zait. Hala ere, beste zenbaitetan portzentaiak ez jartzea erabaki dut: kontrako 

adibiderik ez delako egon, edota egotekotan, salbuespen bakarra izan delako. 
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1) Lesakako hizkera bost bokal sistemaz osatzen da: [a e i o u]. Hala ere, hitz 

katean ekoizterakoan, hurrengo puntuetan azalduko dudan moduan, 

disimilazioak, kenketak eta eransketak gertatu dira, batez ere, hizkera 

arduragabean. 

 

2) Hizkera jasoan bildutako datuen arabera ikus daiteke, hizkera jasoan ari diren 

esatariek /ea/ bokal bilkura, oro har, [ea] disimilaziorik gabe ahoskatu dutela. 

Nahiz eta kontrako adibiderik ere topatu dudan: egitt[ia] edota iragan[i]n. Hala 

ere, azkeneko hauek gutxiengoak dira (%13,79). Hizkera arduragabeko datuei 

begiratuz gero ordea, ekoiztutako /ea/ bokal bilkura guztiak [ia] 

disimilazioarekin ahoskatu dira, bid[ea] salbuespen bakarra izanik. /oa/ bokal 

bilkurari dagokionez, hizkera jasoan /oa/ [oa] ahoskatu dute beti eta hizkera 

arduragabean aldiz, /oa/ [ua] ahoskatu dute, salbuespenik gabe. 

/ea/ eta /oa/ [ia] eta [ua] disimilazioak fortitio edo indartze bilakabideak 

lirateke. Izan ere, /a/ bokal irekiaren antzekoagoak diren /e/ eta /o/ disimilatu 

egiten dira [i] eta [u] bokal itxien ordezkatzeari esker eta segmentu bakoitzaren 

distantzia artikulatorioa handitzen da, oharmenaren mesedetan. Disimilazioa 

indartze bilakabidea izanik, hizkera jasoan gertatzea da naturalena (Donegan & 

Stampe, 1979). Hala ere jasotako datuek erakusten dutenez, honako 

disimilazioak gehiago dira hizkera arduragabean. Hau da, hizkera jasoan ari 

diren esatariek EBAZek gomendatutakoa bete dute. EBAZek <ea> eta <oa> 

bokal bilkurak hizkera jasorako, idatzi bezela ahoskatzea gomendatzerakoan 

batasuna zen helburu, izan ere, bokal bilkura hauetan gertatzen diren 

bilakabideak dialektologikoki zatituegiak dira. 

Bokal arteko disimilazioaz gain, bada beste bilakabide bat ere beti gertatzen 

dena hizkera arduragabean, eta neurri txikiago batean hizkera jasoan: /ea/ [ia] 

eta /oa/ [ua] disimilazioa gertaturik, bokal bilkura honi kontsonante batek 

jarraitzean /a/ bokala kentzen da: eskubid[i]k, azken[i]n; esper[u]n, 

erderazk[u]k. Hots bat kentzea ahultze edo lenitio bilakabidea litzateke, izan ere, 

katea laburtzen da ebakera erraztuz (Oñederra, 1986). Honi dagokionez, hizkera 

arduragabean jasotako datuek erakusten dutenez, ahultze bilakabidea beti 

gertartzen da bai /ea/[i] eta bai, /oa/ [u]-ri dagokionez. Hizkera jasoan 
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berriz, bilakabide hau erakusten duten adibide gutxi bildu ditut (%31,58), 

gehiengoa (%68,42) /ea/ [ea] izanik, eta /oa/ [u] ordezkatzearen kasuan, ez 

dut adibiderik topatu hizkera jasoan. 

3) /ia/ bokal bilkurari dagokionez, hizkera jasoan bildutako datuen arabera, 

esatariek, salbuespenik gabe, /ia/ [ia] ahoskatu dutela erakusten dute, 

EBAZean gomendatzen den bezala.  

Hizkera arduragabeko datuek erakusten dutenez, /ia/ bokal bilkurari dagokionez, 

bilakabide desberdinak gertatzen dira. Alde batetik, /ia/ [ija] fortitio 

bilakabidea litzatekeen eransketa edo epentesia dugu, eg[ija] edo guz[iji]n 

adibideak erakusten duten moduan. Epentesia fortitio bilakabidea da, silaba 

egitura gordetzen laguntzen baitu (Oñederra, 1968). Bilakabide honek 

oharmenari laguntzen badio ere, esan daiteke ebakera ere errazten duela, izan 

ere, ebakera aldetik urruti dauden /i/ eta /a/-ren arteko artikulazio bidea egiten 

laguntzen baitu. Bestetik, bigarren puntuan azaldutako gertakari bera genuke: 

/ia/ bokal bilkurari kontsonante batek jarraitzen dioenean /a/-ren kenketa 

gertatzen da, /ia/[i] ordezkatzea gertatuz: argazk[i]k eta egurd[i]n esaterako. 

Eransketa edo epensiari dagokionari bueltatuz, [ia]/[ija] txandakatzea aurki 

dezakegu hizkera arduragabean. Hala nola, alde batetik argazk[ia] dugu baina 

bestetik, egi[ja]. Gamindek (1996) Lesakako azentuari buruz egindako lanean 

adierazten duenez, txertaketa erregela hitzaren azentuak baldintzatua da, hots, /i/ 

bokala azentuduna izaki, /y/ txertatzen da, ez bestela. Bestetik, eransketa gertatu 

denean eta inesiboak jarraitzen dioenean asimilazioa gertatzen da /a/ [i], 

ordezkatzeari esker: egij[a] baina guzij[i]n. 

/ua/ bokal bilkurari dagokionez, hizkera jasoan ekoiztutako guztiak [ua] bokal 

bilkuraren bidez izan dira, baita kontsonante batez jarraituriko inguruneetan ere: 

bax[ua]k edota ord[ua]n, adibidez. Hizkera arduragabean ordea, honako bokal 

bilkurari kontsonante batek jarraitzen badio, aurrekoetan bezala, /a/ kentzen zaio 

beti: soin[u]k edota ord[u]n. 

 

4) Hizkera jasoan nahiz arduragabean, <i, u> bokalei jarraitutako bokalak hiatoan 

ahoskatu dituzte neurri handiago batean. Izan ere, hizkera jasoan bokal bilkura 

hauek %31,48 diptongoan eta hizkera arduragabean ere %32 diptongoan 
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ahoskatu dituzte. Hala ere, zenbaitetan diptongoa ala hiatoa zen bereiztea zaila 

egin zait. Hala nola, hizkera arduragabean [as̺tjartia], [moðwa] edota [kontwa]; 

eta hizkera jasoan [bats̻wek] edota [es̺fortswak] diptongoan edo hiatoak 

ahoskatu dituzten erabakitzeko zailtasunak izan ditut.  

Honez gain, hizkera arduragabean jasotako zenbait datuk erakusten dutenez, /i/ 

eta /u/ bokalei jarraitzen dioten bokala kentzen dira zenbaitetan: guz[i]tatik, 

eg[u]ldi, e[g]urdi. Azkeneko hau ahultze bilakabidea litzateke eta hizkera 

arduragabeetan suertatzen da naturalagoa. 

 

5) Hizkera jasorako, <h>-a ez duten euskalkietan, bokal arteko /h/-a ahoskatu ez 

arren, hizkera jasoan bokal bakoitza silaba batean ahoskatzeko gomendatzen da 

EBAZen. Bildu ditudan datuen artean, hizkera jasoan %18,75 ahoskatu dituzte 

bokala luzatuz edota hiatoan, baina, ugariagoak izan dira diptongoan edota bokal 

bakarrez ahoskatutakoak. Hizkera arduragabean berriz, denak bokal bakarrez 

edota diptongoan ahoskatu dituzte. 

Hizkera zaindurako bokal bakoitza silaba batean ahoskatzea proposatu zen, 

batasuna eta bereizkuntza semantikoaren izenean, eta gainera hasperena ez duten 

zenbait hiztunek erregistro zainduetan hala egiten zutela ikusi zelako (Oñederra, 

1994b). Gainera, fonologiaren aldetik begiraturik, z[a.a]rrenetakoa edota 

l[e.e]nago bezalakoetan, bokala luzatzerakoan hotsa nabarmendu egiten da, 

oharmen aldetik hobea izanik. 

 

6) Bildutako datuek erakusten dutenez, hizkera jasoan eta arduragabean /g/ [x] 

igurzkari belarraz ahoskatu dituzte /i/ eta /e/ bokalak jarraitzen diotenean. 

Halako ahoskera mailegu hitzetan egin dira, hizkera jasoan: [x]enero, 

despresti[x]iatzeko, a[x]enda, eta arduragabean: ele[x]itzen. Oro har, 

Hegoaldean [x]-ren ahoskera orokorra da halako maileguetan. Hala ere, 

EBAZek hizkera jasorako <i, e> aurrean /g/ [g] ahoskatzea gomendatzen du. 

 

7) Txistukariei dagokienez, euskaraz sei txistukari (frikari eta afrikatuak) saila 

dugu, aurkakotasun gehien duten euskaretan behintzat. Hala ere, zenbait 

euskalkietan txistukarien neutralizazioa gertatu da. Honela adierazten du 

Hualdek (2010: 101) gaur egungo txistukarien neutralizazioaren inguruan: 
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Esta es, pues, la situación actual: la neutralización de sibilantes, con seseo y tzetzeo, es 

general en todo el territorio occidental o de dialecto vizcaíno, se encuentra en parte del 

territorio de dialecto gipuzcoano pero con una gran irregularidad en su distribución 

geográfica y otros diferentes procesos locales de neutralización, y no se da en absoluto 

en territorio navarro ni al norte de los Pirineos (excepto que, como hemos indicado en 

una nota, s y x han empezado a confundirse en los últimos años, con xexeo, en 

hablantes que tienen el francés como lengua dominante). (Hualde, 2010:101) 

 

EBAZen, txistukarien neutralizazioa dela eta, arauek euskalki hedatuenen 

fonema aurkakotasuna egitea hobesten dute hizkera jasoan, eta beraz, /s̺/ eta/s̻/ 

eta, /ts̺/ eta /ts̺/ arteko bereizketa egitea hobesten da hizkera jasoan.  

Lesakako hizkeran euskara nafarra izanik (Zuazo, 2014) espero zen bezala, 

txistukarien arteko aurkakotasuna topatu dut nire korpusean bai hizkera jasoan 

eta bai arduragabean. Eta hitz berean ere bi txistukariak (s, z) bereizten dituzte: 

[s̺]o[s̻]iali[s̺]moa, po[s̺]i[s̻]ioa, na[s̻]ionali[s̺]ta. 

Honez gain, EBAZean maileguetako /θ/ hortzetakoa hizkera jasoan [s̻] 

hobikariaren lepokarien bitartez ahoskatzea hobesten da. Bildutako datuen 

arabera halako maileguetan, /s̻/ ahoskatu dute beti, hizkera jasoan eta 

arduragabean. Salbuespen bakarra topatu dut hizkera arduragabean, a[θ]ento. 

Baina azkeneko hau gaztelerazko esaldi molde batean ahoskatu du hizlariak: 

[mas̺ ke aθento]; eta euskaraz ari denean, hitz bera [s̻] hobikariaz ahoskatu du 

beti: a[s̻]entua eta a[s̻]ento. Txistukarien bereizketa indarrean dagoen 

hizkeretan, gaztelerazko /s̺/ euskaraz [s̺] egiten da eta gaztelerazko /θ/ euskaraz 

[s̻] egin ohi da, gazteleratik hartutako maileguetan, Hualderen (2010) hitzak 

ekarriz:  

En estas zonas encontramos, en lengua vasca, una correspondencia sistemática entre la 

ese castellana y la vasca y entre la zeta interdental castellana y la zeta dental vasca en 

préstamos. (Hualde, 2010). 

 

8) Bokal artean doazen /d/, /g/, /ɾ/ ahultzen dira, batzuetan galtzeraino. Gerta 

daiteke ere ingurune berean /d/[ɾ] bihurtzea edota /ɾ/ [ð] bilakabidea 

gertatzea (Jauregi, 2007). Honako hau lenitio bilakabidea litzateke, izan ere, 

ahuldu eta galtzerakoan organo artikulatzaileek egin beharreko ahalegina 

txikiagoa da. Bilakabide hau ez da beti gertatzen, baina oro har, hizkera 

arduragabeetan areagotu ohi da. 
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Bildu ditudan datuetan aldagarritasuna nabari da bokal arteko /d/, /g/ eta /ɾ/ 

artean. Herskari horzkaria ahostunari dagokionez, bokal artean /d/ [ð] 

ordezkatzea gertatzen da baina ez da galtzen hizkera jasoan zein arduragabean, 

azken honetan, [djate] salbuespen bakarra izanik. 

Bokal arteko /g/ herskari belarrari dagokionez, hizkera jasoan mantendu da, 

nahiz eta [in] salbuespena ere jaso den. Eta hizkera arguragabean %16,82 

kasutan galdu egin da. 

 Bokal arteko ttak-a hizkera jasoan ez da galdu, salbuespen bakarra, ho[j]ek. Eta 

lagunarteko hizkeran berriz, %10,04 kasutan galdu da.  

Beraz, ikus daitekeenez, alde batetik, bokal arteko hiru kontsonante hauen 

kenketa ez da neurri berean gertatzen. Eta bestetik, kenketa ahultze bilakabidea 

emankorragoa da hizkera arduragabean. 

 

9) Espero bezala, bi hizkera-mailatan <r> eta <rr> hortzobikaria egin dute eta ez 

ahoskera ubularra, euskara-gaztelera elebidunak izanik, ahoskera ubularra ez 

baitute beraien hots paradigman. Gainera, 8. puntuan adierazi denez, hizkera 

jasoan bokal arteko ttak-a ez da galdu. 

 

10)  Lan honetan Lesakako ahoskera aztertu dudanez, espero bezala, hasperenaren 

adibiderik ez da bildu.  

 

11)  Bildutako datuen arabera, /i/ eta /j/ ondoren /l/, /n/ [ʎ] [ɲ] kontsonanteetan 

asimilaziozko palatalizazioa gertatzen da, modu berean hizkera jasoan eta 

arduragabean. Kontsonante hobikari edo horzkarien ahoskunea aurretik duen /i/ 

bokal edota /j/ bokalerdiaren inguruneari asimilatzen zaionean gertatzen da. Hala 

ere, ez dira beti bustitzen, izan ere hitz bukaeran /i/ edo /j/ ondoren [l] eta [n] 

ahoskatu dituzte bi hizkera-mailatan. 

 

Lenitio bilakabidea bada ere, hizkera jasorako EBAZen bi ahoskerak, palatala 

eta ez palatala onartzen dira. Eta ahoskera palatalari dagokionez albokari 

sabaikaria [ʎ] egin behar da hizkera jasoan eta ez [ʝ] hurbilkari sabaikaria. 

Azken honi dagokionez, zenbaitetan bi hots hauen artean zein egin den 

bereizteko zailtasunak izan ditut. 
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12)  Lesakako hizkeran <j> [ɟ] hitz hasieran edota [ʝ] ingurune jarraituetan 

ahoskatzen denez, espero zen bezala ia kasu gehienetan ahoskera sabaikariarekin 

egin dute. Maileguzko hitzetan ere, oro har, <j> sabaikaria ahoskatu dute hizkera 

jasoan: [ʝ]udizial, [ʝ]ustu; baina [x]ustifikazio ere ahoskatu dute. Hizkera 

arduragabean ere salbuespen bat topatu dut [x] ahoskerarekin: ba[x]atu. 

 

13)  Maileguetako <x> bokal artean eta hitz amaieran EBAZek dioenez, [ks] 

ahoskera hobesten da hizkera jasorako. Bildutako datuetan ikusi da hizkera 

jasoan EBAZek hobesten duena bete dutela. Hizkera arduragabean, ordea, ez da 

adibiderik jaso.  

 

14)  Lagunarteko hizkeran ohikoa da herskari ahostunak aurreko txistukari 

ahoskabeari ahostuntasunean asimilatzea, /b, d, g/ [p t k] ahoskabetuz. Hau 

asimilazioa edo lenitio bilakabidea bada ere, oharmenean ere eragina du, izan 

ere, oharmenaren aldetik hots unitate hobeak dira herskari ahoskabeak. EBAZek 

herskari ahostunak ahoskabetzea hobesten du hizkera jasoan zein gainontzeko 

hizkera mailetan.  

Jasotako datuen artean, ikusi da hizkera jasoan hiru herskariak ahostun 

mantendu dituztela beti edo ia beti, ez [t]a izanik salbuespen bakarra. 

Lagunarteko hizkera ordez, kontrako joera ikusi da /d/ eta /g/ herskarietan 

behintzat, /b/-ren kasuan ez baitut daturik bildu. 

 

15) Ez adberbioaren azkeneko frikaria ondorengo /z/ frikariarekin elkartzerakoan, 

frikari bat galdu eta ondorengoa afrikatzen da (Jauregi, 2007). Bilakabide hau 

fortitioa litzateke, frikaria afrikatzerakoan gertatzen de hersketak ohamenean 

eragina baitu, baina aldi berean ebakera aldetik hobea da. Hizkera jasoan 

afrikatua ahoskatu dute beti, EBAZek hobetsitakoa betez. Hizkera arduragabean 

ere afrikatua ahoskatu dute. 

 

16)  Ozenen /n, l, r/ ondorengo frikariak afrikatu ohi dira euskaraz. Fortitio 

bilakabidea dugu hau, izan ere, /s̺/ eta /s̻/ [ts̺] eta [ts̺] ordezkatzeari esker 

oharmen aldetik hots unitate hobea lortzen da. 
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Hizkera jasoan /ns̺/ eta /ns̻/ [nts̺] eta [nts̻] ahoskatu da, oro har, izanen 

[s̻]inetela salbuespen bakarra izanik. Hizkera arduragabean joera bera ikusi da, 

kasu guztietan afrikaturik ahoskatu dituzte, gustatzen [s̻]ait, izan ezik. 

/r/ ondorengo frikariak ordea zenbait kasutan ez dira afrikatu bi hizkera-

mailatan: uniber[s̺]ala, konkur[s̺]ua. ‘Bilakabide hau ere gainditzen ari ote garen 

galdetu behar dugu, unibertsitate [u.ni.βer.si.ta.te] ere maiz entzuten baita egun. 

Hizkuntza idatziarekiko dugun menpekotzak eta elebidunak izateak eraman 

gaitzake bai bilakabide hau bai aurrekoa gainditzera. Izan ere [al.tso] esan ohi 

dugu eta ez *[al.so], eta horrelako adibideak erakusten digute, euskaraz ozen 

gehi frikari bilkurak ez zeudela edo urriak zirela’ (Jauregi, 2007: 264). 

17)  Azken puntu honi dagokionez, ez dut adibiderik bildu hizkera jasoan eta 

arduragabean bi adibide topatu ditut dugu: [e] naizela, [e] nun.  

 

5. Ondorioak 

Lan honetan, Lesakako hizkera jasoko eta arduragabeko ahoskeren artean 

dagoen aldagarritasuna aztertzea izan da helburua. Horretarako Euskaltzaindiak 1998an 

plazaratutako EBAZ arau edo gomendioek, hots edo hots bilkurez esaten zutena hartu 

dut oinarri, hizkera-maila bakoitzean zein bilakabide fonologiko gertatu den ikusteko. 

Datuak aztertu eta gero esan daiteke, bokal bilkuretan ikusi dela hizkera 

zainduaren eta arduragabearen artean aldagarritasun gehien. Batez ere, bokal bilkuren 

lehenengo eta bigarren puntuei dagokienez (/ea/, /oa/; /ia/, /ua/). Hizkera jasoan, oro har, 

EBAZek hizkera jasorako hobetsitakoa ahoskatu dute bokal ordezkatzerik egin gabe. 

Hizkera arduragabean ordea, bokal bilkura hauei dagokienez, disimilazioak, eransketa 

eta hots kenketak gertatu dira.  

Kontsonanteei dagokienez, oro har, ez da bokaletan ikusi den aldagarritasuna 

egon. Bokal arteko /d/ /g/ /ɾ/ kontsonanteen, ahultze eta galtzeari dagokionez, /d/ 

mantentzeko joera ikusi da, bai hizkera jasoan eta bai arduragabean. Herskari belar 

ahostuna eta ttak-ari dagokienez, galtzeko joera handiagoa dutela ikusi da hizkera 

arduragabean, nahiz eta hizkera jasoan ahultze bilakabide hau zenbaitetan gertatu den 

ere. 
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Kontsonante bilkurei dagokienez, oro har, ez da alde handirik ikusi hizkera jasoa 

eta lagunartekoaren artean, txistukarien eta ondoko herskari ahostunak izan ezik. Izan 

ere, badirudi Lesakako hizkeran txistukarien ondorengo herskari ahostunen ahoskabetze 

bilakabidea indarrean dagoela. Izan ere, beti edo ia beti ahoskabetu dira hizkera 

arduragabean. Hala eta guztiz ere, hizkera jasoan /b, d, g/ herskariak ahostun mantendu 

dira. 

Orokorrean, hizkera arduragabea izan da fortitio eta lenitio bilakabide gehienen 

gertalekua. Zenbait kasutan, hizkera jasoan EBAZen hobetsitakoa betez ez dira gertatu 

hizkera arduragabean gertatutako bilakabideak. Hala nola /ea/ eta/oa/ bokal bilkuretan 

edota /ia/ eta /ua/ bokal bilkuretan.  

Beste zenbaitetan, txistukarien ondoko herskari ahostunen ahoskabetzea 

esaterako, nahiz eta EBAZen hizkera jasorako hobetsi eta hizkera arduragabean hala 

egin den, hizkera jasoan herskari ahostunak ez dira ahoskabetu. Azken honi dagokionez, 

Oñederraren (2004) hitzak ekarriz, euskarari begira izan dezakegun uste okerra da 

ahoskerazko gertakari oro hizkera-maila herrikoiari dagokiola eta, “behar bezala” hitz 

egiteko, hitzen barne-aurkezpeneko hotsak bere horretan ahoskatu behar direla beti. 

Maizegi, gainera, gure alfabetatze berantiar eta zatikakoagatik, barne-aurkezpen hori 

hizkuntzaren forma idatzi estandarrarekin berdintzen dugu itsu-itsuan. 

 Analisian ikusitakoarekin, EBAZen izaera malguaren ideia gogorarazi nahi 

nuke. Izan ere, EBAZ arauak ez ditugu hiztun guztiek behar, ezta neurri berean 

EBAZeko ezaugarri guztiak bete behar. Euskal Telebistako berri-emaile batek, herri 

hedabideko berri-emaile batek baino ezaugarri gehiago hartu beharko lituzke EBAZetik. 

Hau bera gurera ekarriz, Xorroxin Irratia herri hedabidea izanik, ez legoke gaizki, 

hizkera arduragabean egin diren zenbait fortitio hizkera jasoan ari diren irratiko 

esatariek egitea. Hala nola /ea/, /oa/ [ia], [ua] edota /ia/ [ija]. Izan ere, fortitio 

bilakabide hauek ez ziren proposatu EBAZerako, hauek duten zatiketa 

geografikoagatik.  

Bukatzeko esan nahiko nuke, zenbait hotsen datuak ezin izan ditudala bildu eta 

azterketa sakonagoa egiteko korpus luzeagoa beharko litzatekeela. Gainera, EBAZen 

arau zerrendan oinarritu naizenez, Lesakako lagunarteko hizkeran gertatzen diren 

zenbait bilakabide aztertu gabe gelditu dira. Behar bada, beste lan batean interesgarria 

litzateke hauen azterketa 
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7. ERANSKINA 
 

7.1.   Lehen eranskina 

 

TRANSKRIBAKETA 

Lanerako egin dudan transkribaketa fonetiko honetan zenbait xehetasun ez ditut 

markatu, hala nola, sudurkarien aurreko bokalak surdurkaritzen direla edota 

surdurkarien ondoko txistukariak ahostuntzen direla. Izan ere, lan honetarako ez dut 

beharrezkoa ikusi. Honez gain, hizketa jarraia dela jakinaren gainean egon arren, oro 

har, hitzak lexikoki eta morfologikoki banatzea erabaki dut traskribaketa egiterakoan. 

 

a) HIZKERA JASOA 

Mikel Rodriguez 

1. [bi eɣun es̺kas̺ falta ðiɾe es̺paɲjako awtes̺kundeetaɾako s̺ej iʎaβetean biɣarena/ 

ajts̻iɲekoan aʝem buɾua es̻kerekots̻at dutem bi alðerði naɣus̺iak ets̻iɾelako aðos̺ 

paɾatu ɣoβernua os̺ats̻eko eta orðuam bes̻ela oɾajɲ ʝende awnits̻ek alarma pis̻tu 

ðu boks̺ alderði fraŋkis̺ta oɾajndik geʝaɣo as̻kartuko ðela aɣertu βajta iŋkes̺tetan/ 

s̺antjaɣoaβas̺kal boks̺eko liðera muns̺troa βes̻ela aɣeɾi ða es̻kereko es̺paɲol 

awnits̻ents̻at/ baj es̺paɲjam bertan bajta ews̺kaleriko es̺paɲolis̺tents̻at eɾe/ es̻ta 

ɣutʃiaɣoɾako baɲa βats̻utan iðuɾiðu aβas̺kal eta aɾeŋ gorpus̻ten dun fenomeno 

ultra oɾi es̻eɾes̻atik s̺ortu ðela batbatin aɣertu ðela tes̺tujŋguɾuɾik gaβe/ eta oɾi 

ɣes̻ur lari βat da aβas̺kal as̺palðitik bajts̻eɣon or politikaɾen bis̻its̻a puβlikoan 

gawr eɣun defendats̻en dicun iðejak defendats̻en/ kontua ða orðuan oɾajn 

es̺kandalis̻atuta ðawðenek aβas̺kal eta βeɾa βes̻alako ʝendea aliatus̻at artu 

s̻icus̻tela ets̺aj komum bat s̻utela ondoɾjos̻tatu s̻utelako/ iɾaɣanin bweno eta aɣian 

oɾajn aβas̺kalen naɣus̺ia s̻enak xos̺emaɾi as̻narek ews̺kalerian neɾekin eðo niɾe 

kontra politika aplikatu s̻un eta oɾajn es̺kandalis̻atuta ðawðen oɾiek ets̻ioten 

dikotomia malts̻uroreɾi ajnts̻iɲ eɣin eta as̻nar eta aβas̺kal awkeɾatu s̻icus̻ten/ bear 

aðiɲako xus̺tifikas̻jo moɾal eta etikoak arawtu s̻icus̻ten onetaɾako eta eta 

teroɾis̺moa dejts̻en diotena βajɲo ɣaws̻a lariaɣoɾik ets̻eɣoela etaβar bajɲa aʝen 

awkeɾaketa oren ondoɾio is̻an ts̻en fenomeno ultra es̺paɲjolis̺ta orek urte lus̻etan 
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es̺pas̻jo eɾos̺o βat is̻an ts̻ula eta oɾajn eta des̺aɣertu ðenin oren ondoɾioak 

gordiɲaɣo ikus̺ten dicuɣu/ jaða ultra oɾjem meats̺ua es̻ pajta es̻ pajtu ews̺kaleriak 

bakarik sufrits̻en kataluɲjaɾa saβalðu ðu bjolents̻ja eta ʝo puntuan dawðe 

es̺paɲjako laŋgiʎeen es̺kuβiðik elexeteβei ʝendia etorkiɲak/ baɲa es̻ ta iɾaɣanaɾen 

awtokritikaɾik eɣiɲen awtokritika βerts̻e βats̻uei es̺katuko s̻aʝe eta s̺eɣituko ðute 

portats̻em boks̺ aβas̺kal eta βerts̻elako ʝendiʎaxe ultra oɾi patpatin aɣertu βalits̻ 

βes̻ala] 

 

2. [utopia konts̻eptua eranaj s̻aβaldua ða utopja βat dela lortu es̻in den elbuɾu βat/ 

normalki ɣis̻arte ʝus̺tu βat iɾuðikats̻en du utopiak klas̺e s̺os̻jalik eðo 

des̺berdintas̺um biðeɣaβeɾik isanen es̻ dueŋ gis̻arte βat oreɣatik fantas̺iats̻at artu 

oj ða ɣis̻arteko eliteaɾi orela ikus̺taɾas̻tea komeni s̻aʝolako beɾe pos̺is̻joa es̻ 

ɣaltseko eta ikus̺peɣi oɾi βeciko klas̺eej es̻arts̻en s̺ajats̻en da/ ortas̻ utopia eta 

fantas̺ia βerdindu eɣicen diɾa eranaj βeɾa ematen s̻aʝe eta ajmat elβuɾu eta 

iðjoloxia des̺pres̺tixjats̻eko eraten da utopikoak diɾela/ anarkis̺moaɾen 

komunis̺moaɾen eta s̺os̻jalis̺moaɾen kontra oɾi eratea is̻an oj ða kas̺uɾik 

es̻aɣunena munduan/ ews̺kalerian es̺paɲolis̺tek eta frantʃes̻ nas̻jonalis̺tek ews̺kal 

nas̻jonalis̺tej eran oj ðiete utopikoak diɾela aw ða ews̺kal eri independente βat 

ews̺kal eri os̺oki ews̺kaldum bat eks̺is̺tituko ðiɾela pents̺ats̻ea fantas̺ia βat dela eta 

fantas̺ia denes̻ es̻ duela meɾes̻i oren alðe lana eɣicia/ nas̻jonalis̺ta es̺paɲolen 

kas̺uan es̺kujɲekoej najs̻ es̻kerekoej aðicu oj s̻aje oɾi /es̺kujɲekoeŋ kas̺uan es̻ 

dakit ajɲ garbi ðus̻uen fantas̺ia tontoa ðenik berts̻ela es̻ bajlitus̻kete miʎaka 

polis̻ia solðaðu eta βear aðiɲa βaliaβiðe politiko ʝuðis̻jal eta ekonomiko 

βiðeɾatuko fantas̺ia βat omen den oɾi eɾaɣos̻teɾa/ es̻kerekoeŋ kas̺uam beris̻ 

ews̺kal eri independente eta ews̺kaldun oren fantas̺iaɾi us̺tes̻ko βat kontraɾjats̻en 

diote madriʎ awða fantas̺ia independentis̺taɾen orðes̻ eɣoews̺kaleritarok oβeki 

βis̻its̻eko erealitatea madriʎen es̻kereko ɣoβernuβat eɣotea ðela eraten dute eta 

es̺forts̻wak oretaɾa βiðeɾatu βearko ɣintus̻keela oɾi ðela elβuɾu ereal βat awða 

eɣo ews̺kaleritarok demboɾa eta indara ɣaldu βear ðuɣula es̺paɲolek beɾajek 

miʎa βedeɾats̻iɾewn ta oɣejtamas̺eja es̻geɾos̻tik bas̻tertu ðuten awkeɾa βat 

lorts̻eko/ oɾi es̻ baða utopia βat eðo fantas̺ia βat baj ɣucienean ews̺kal eri 

independente βaten tamaɲakoa] 
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3. [protes̺tats̻ea eðo protes̺ta eɣitea s̻iʎeɣi ðela eraten dute aɣintaɾiek baɲa ajs̻u 

normalitatea eta eɣuneɾoko martʃa βerts̻ej is̻oratu ɣaβe eɣim bear omen da 

protes̺ta/ kaleɾa teɾa βaj βaɲa ɣaɲonts̻ekoj embaɾas̻uɾik eɣiŋ gaβe/ protes̺tats̻en es̻ 

ðawðen eritarek normalitateaɾi ews̺teko es̺kuβiðea eɾe omen dutelako nombajt 

alako bajes̻tapenak aðicu ðicuɣu as̻ken aldiam ba aɣintaɾien aotan/ beriki nojs̻ 

bweno βaðiβiðes̻ kataluɲako tʃunami talðekoek beoβjako muɣa mos̻tu s̻utenean 

eðo laŋgiʎeak greβan berts̻eej βiðea os̻topats̻en ikus̺ten dicuɣunean aðiβiðes̻/ eta 

βaj ðuðaɾik es̻ s̺eɣuɾu najs̻ maðaɾikas̻jo βetean is̻anen s̻iɲetela s̻uetako awnits̻ βa 

kataluɲako tʃunami muɣimendukoek βeoβja mos̻tu s̻utenean es̻/ normala eɾe 

βaða nork es̻ du etʃeɾa βa tenores̻ aʝeɣatu naj/ baɲa oɾi ɣertats̻em baða protes̺ta 

baðawðe normaliðaðe ɣuci ðaɣoen seɲale ða s̻eɾen onar ɣajts̻aðen eɣoeɾa βat 

ikus̺taɾas̻teko eta s̺alats̻eko eɣiten da protes̺ta/ kas̺uɾikes̻ eta aðitu ɣajts̻aten eɣiten 

den moβilis̻as̻joa ða/ laŋgiʎe eritar emakume eðos̻ejn is̻anta eɾe/ normala es̻ ðen 

oɾi as̻aleɾats̻eko eta al βaða alðats̻eko eɣiten da protes̺ta/ baɲa ajs̻u aɣintaɾiek es̻ 

es̻ dute alakoɾik ikus̺ten eɣoeɾa βeɾes̻ omen da normala eta protes̺ta ða dena 

as̻toɾats̻en duena ðiote anormala eðo es̻ojkoa eta ðenen oβeβeares̻ protes̺tak eɾe 

newrian eɣim bear omen diɾa/ noɾen newrian berts̻e iɾitarej molestatu ɣaβe eðo 

aɣintaɾiei aɾas̻oɾik s̺ortuko es̻iŋ giʃan eɣim bear alðiɾa protes̺tak baða es̻/ 

protes̺tak normaliðaðe faltaɾen seɲale ðiɾa eta oreɣatik normala es̻ den oɾi 

normala es̻ is̻ateko ðeriɣores̻ bear ðute βerts̻eonts̻at traβa is̻an/ berts̻em protes̺tak 

gu eɾe traβatu bear ɣajtus̻te maðaɾikas̻joak maðaɾikas̻jo eta βeɾes̻iki aɣintaɾiak 

traβatu βear dituɣu βerts̻ela las̺aj las̺aj s̺eɣituko ðute βes̺awlkietan eʃeɾita/ es̻ ɣuɾi 

normaliðaðeas̻ s̺olas̺tu βeɾas̻ beɾes̻koa βalis̻ βes̻ala normala es̻ðeŋ gaws̻a βakara 

βajta oɾiʃe/ gajs̻ki eɣon eta iʃiʎik eɣotea eta ɣaɲeɾa traβa iŋgaβe]  

 

4. [urte βat bukatu eta βerts̻e βat as̺ten denean ba elðuðeneko eroŋka naɣus̺iak 

s̻ejts̻uk is̻anen diɾen es̻taβajðats̻en iβilts̻en diɾa politikaɾia s̺os̻joloɣoak kas̻etaɾiak 

ikerlaɾiak eta awrteŋgo eðo βimiʎataoɣejko axenda oretam ba kataluɲja 

alderdjen ikamikaketa aliants̻ak pents̺ioak eðota ekonomiaɾen moteltas̺unaɾekim 

bateɾa ʝaoʝts̻e ðatu baʃuak eɾe aɾi ðiɾa ajpats̻em boloβolo/ iɲojs̻ko ðatuɾik 

apalenekim bukatu ðuɣulako βimiʎata emeɾets̻iɣaren urtea/ geɾo eta βeɾanduaɣo 
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is̻ateŋ gaɾelako ɣuɾas̺o eɣo ews̺kalerian aðiβides̻ batas̻ βerts̻eko meðja 

oɣejtamalaw βat urtekoa ðelako emakumeen kas̺uan munduko s̻aarenetakoa 

ewɾos̺taten aɾaβeɾa gres̻jaɾen eta ɣalis̻jaɾen ondotik/ eta ðatu awen ajnts̻iɲin s̻er e 

gis̻arteaɾem piɾamiðe oɾi nola iɾawli βa politika publikoen arduɾadunej politikoej 

aoa βetets̻en s̻aje alako iɾaðokis̻unekin eðo planekin es̻ βa βiɣaren s̺emealaβa 

is̻ateaɣatik diɾulaɣunts̻a e planak paɾatuðitus̻te martʃan es̺kolaɾako ðiɾu laɣunts̻ak 

eɾe βaj eðo awnits aðicu ðuɣna βimiʎa emeɾets̻i onetan ajtatas̺um baxa eɾe lus̻atu 

dutela eraten dute es̻ familjaɾen eðo s̺emealaβa geʝaɣo is̻ateaɾen alðe ala 

ðiote mbweno βaj oŋgi ðawðe newri ojek baɲa ðenak alferikakoak is̻anendiɾe 

βenetako aɾas̻o es̻ βaduɣu komponts̻en/ awra erditu ondotikes̻ leenaɣo ðaɣon 

aɾas̻o oɾi eta aɾas̻o oren is̻ena prekaritatea ða eta aβis̻ena s̻ajts̻aɾekim bateɾaɣaria̻ 

es̻ ðem bis̻imodua ða ʃimpleaɣo eranta guɾas̺o is̻anen liɾatekeen awnits̻ βa 

ojek es̻ ðute awrik is̻aten es̻ ðutelako etorkis̻una βermatuko ðien lan des̻ente eta 

ʝarajtuɾik lortse̻n eta s̺eɣuɾtats̻en eta ɣuɾas̺o ðiɾenean eɾe amatʃi is̺aten da majs̻ 

s̺albas̻joa s̻e awra ɣaʃotu eta ea s̻er eɣicen dus̻un s̻uk awraɾekin es̻ βaðus̻u urβil 

s̺eniðeɾik eta ɣawr eɣuŋ geɾo eta uruciaɣo βis̻iɣaɾa ɣuɾas̺oeŋgandik 

s̺enideeŋgandik aleɣia awren s̻ajnts̻a βateɾaɣajts̻a s̻ajɣula eɣuneɾokoaɾekin 

eɣuneɾoko prekaɾjo eta ðes̺eɣoŋkor orekin akas̺o bats̻uek es̻ ðus̻ue ikus̺iko 

iŋguɾuam bajŋa datuak or ðawðe eta aɾe ɣeʝaɣo lana is̻anes̻ ɣeɾo lanean 

puntapuntakoa is̻aten s̺eɣitu bear ðu emakumeak eta ɣaɲeɾa etʃean eɾe 

puntapuntako s̻ajts̻aʎe βiurtu βear ðu/ gis̻ona oɾajn laɣunts̻aʎe βaj βaɲo oɾi 

laɣunts̻aʎe i̻saten s̺eɣits̻en duelako eta oɾi es̻ ðiot nik e ikerketek diote as̺ki ɣarbi 

ɣaɲeɾa/ ortas̻ es̻ ɣajtes̻en ajn ipokritak is̻an ajɲ aɾas̻o laria βalimbaða ɣas̻teek eta 

ɣis̻arteak oɾoβat iŋguɾuan dituen aɾas̻oei elðu βarko ðie emakumeeŋgan arðuɾa 

oɾi uts̻iɣaβe eta oretaɾako lana lan des̻entea βear ða eta βeɾes̻iki s̻ajnts̻a 

erðiɣunean paɾatu xeneɾo arakalaðaɾik gaβe/ ants̻i ɣaβe alokajɾu normalak beɾas̻ 

os̺as̺un s̻erbits̻u puβlikoa eta es̻kunts̻a s̺is̺tema uniβers̺ala βerts̻ela ɣoβernuen 

diɾulaɣunts̻a oɾjetako s̺os̺ak baj s̻ulo βatin s̺artuko ðiɾa βiɲo βerts̻e βatetik ateɾi 

dews̺tako eta emeŋ geɾo eta saraɣoak is̻aten s̺eɣituko ðuɣu] 
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b) LAGUNARTEKO HIZKERA 

Andoni Zubiri 

5. AZ. [bale βale s̻uk patu ɣraβats̻en/ a βale ðaɣo/ pwes̺ ne amatʃikin icenuna s̻em 

pwes̺ oɾi praktikats̻e num beðenikan ews̺kaɾas̻ko lenaɣoko ɣaɾajtako ews̺kaɾas̻ko 

its̻ak eta ta oɾajn oj ðena ɣaldu ðut kriʃton piʝa aldiɾo s̺olas̺ten dut erdaɾakaðak e 

neɾe s̺olas̺teko moðwa ða os̺ea ews̺kaɾas̻ miɲo erdaɾas̻ko its̻ak s̺arts̻em moɣoʝon 

miɲo ɣwartu ɣaβe enajsela warts̻en s̻e ɣeɾo nik erdeɾas̻ eɾe es̻ dut ni putajðea/ ni 

putajðea βiɲo βes̺ ni putajðea/ s̻ergatikan alðe ɣus̻itatik s̻us̻ents̻en djate nik 

onart̻sen dut s̻ergatikan e(ɣ)ija eran es̻takit galdu ðut mweno ɣaldu ðut es̻ takit 

es̻ta/] 

 

G. [ta oɾj nojs̻tikan naβajts̻en des̻u galdu ðes̻ula] 

 

AZ. [oɾi pwa ʝa ɣas̻tetatik iɲon nik erðeɾas̻ ʝa βaj es̺kolan eta alðe ɣus̻itan os̺ea 

erðeɾas̻ gajs̻ki s̻e eɣondu najs̻ lanin eɾe sukaldin nits̻elikan lanin ʝendia erðeɾas 

eɣiten ts̻una eta eɣoten ts̻iɾen s̻us̻ents̻en ta nik es̺ka es̺kats̻e nien e s̻us̻ents̻eko s̻e 

ikus̺tenun es̻ tutela ni putajðea s̺arts̻en cus̻tela its̻ak e erdeɾas̻kuk miɲo os̺ea o 

s̺oltats̻en cut ola oŋgi βalimba s̻aɣos̻im βes̻ela βiɲo res̺ulta ke es̺ taɣos̻ila oŋgi 

miɲo ɣeɾo ews̺kaɾas̻ aɾi najs̻ ews̻kaɾas̻ s̺olas̺in ta s̺arts̻en cut erðaɾas̻ko its̻ak 

daɣos̻inak oŋgi miɲo ews̻kaɾam barenin] 

 

G. [ʝa ta or eβaj ikus̺tes̻u] 

 

AZ. [baj or kakaw βat ta amatʃik aðiβiðes̻ amatʃikin ts̻aɣoŋ gwaj s̻eβa os̺ea its̻ak 

aʝen its̻ak diɾe lenaɣoko ɣarajtakuk es̻ takit diɾe its̻ak beɾeʃik e ða its̻ βat aðits̻en 

ts̻una ta es̻ tus̻ula ulertuko se ranaj ðun/ is̻takoloka] 

  

G. [aβaj oj s̺ants̻ian aɾits̻ek] 

 

AZ. [baj is̻takoloka nik is̻talokola enun a βwano enun aðicua aɾits̻ βweno βes̺ 

aɾits̻eɾi ɾeβaj βeɾe amatʃik eranata orela miɲo istakoloka neɾi erate ðjate 

is̻takoloka es̻tut iðejɾik eɾe s̻e ranaj ðun iɲo ðiɾe its̻ politak] 

 

G. [emeŋguak gaɲeɾa es̻] 
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AZ. [kaɾo emeŋgua ews̻kaɾas̻kuk as̻kenin ews̻kaɾak baðu kriʃton oɾi kriʃtom 

biðia/ os̺ea eranaj ðut ews̺kaɾa ða erðaɾakin ta awnits̻ is̻kunts̻akin kompatuta os̺ea 

βaðu kriʃtom biðea ta kriʃton es̺to/ geɾo ða kontwa lenoɣoko ɣaɾaʝakin ta oɾi 

ðena pwes̺ bajta amatʃikeɾi ta lenoɣoko amatʃik es̻ awek denakeɾi ets̻ioten us̻ten 

eta aʝeɾi ɾe βaj βas̻iɾen its̻ak aʝekeɾe iβilts̻en ts̻utenak s̻iɾela erðeɾas̻kuk eɾe βaj 

najɣaβe miɲo iɲo es̻ takit/ ni naɣo ta oɾaɲ awra βaðutela ta oɾi ðena saʝats̻e najs̻ e 

ews̺kaɾas̻ s̺olas̺ten eðos̻eɲek eranen ts̻ula its̻eɣiten miɲo ɣuk eraten duɣu s̺olas̺ten 

eta eta oɾi ikus̺tewtena ða aʝek es̺kolan ikas̺ten eta ni ɣeɾo e s̺olas̺ten duten 

moðua ajts̻ ajts̻ des̺βerdiɲa] 

 

G. [batua es eðo] 

 

AZ. [kaɾo ajeɾi ɣeʝaɣo ɣeʝo batua ta nik s̺olas̺ten dut baj erðaɾakaðak s̺arts̻en 

its̻ak e ews̺kaɾas̻kuk diɾenak lenaɣokuk eɾe es̻ as̺palði as̺palðikuk miɲo βaj diɾela 

lenaɣokuk emen iβilts̻en cuɣunak kaɾo as̻kenim baj βas̻tan e neɾe aca ða 

βas̻tandara neɾe ama les̺akara e ne aca ða ne acak eɾe ews̺kaɾas̻ icen du es̻tu dews̺ 

ikus̺tekoɾik les̺akako ews̺kaɾa βas̻taŋgo ews̺kaɾakin dews dews dews] 

 

G. [eta aɾants̻akoβaten ews̺kara] 

 

AZ. [eta aɾants̻ako βaten ews̺kaɾa eðo etʃalarko βaten ews̺kaɾa e̻stu dews̺ 

ikus̺tekoɾik les̺akako βatekin dews̺ eɾe] 

 

G. [es̺ke nik aðiβiðes̻ es̻ det nabaɾits̻en] 

 

AZ. [pwes̺ etʃalarko βaten ews̺kaɾa ða ɣejo e βas̻tandar βaten ews̺kaɾa moðua 

kompaɾatuta ɣuɾekin os̺ea ɣuɾia ða es̺ke es̻ takit es̺ke es̻ takit es̻ takit s̻e grupotan 

s̺artu βiɲo βas̻tandar os̺ea etʃalartarek baj βaðute as̻entua o βaj βaðute or dela 

βas̻tandar giʃa βaj βaj] 

 

G.[baj as̻entua eðo] 

 

AZ. [baj as̻ento βaj βaj βaj s̻erβaceɾe βaðiɾa its̻ak eɾe ðela βas̻tandar alðeɾa eta ɣu 

βis̻i ɣaɾa estʃalartik urβil as̻keniŋ gaɾa e βorts̻iɾiak gaɾa os̺ea βaj iɣants̻i aɾants̻a 

etʃalar eta es̻tuɣu ðews̺ ikustekoɾik beɾa βeɾa les̺aka najko βerdiɲak beɾa ɣeʝaɣo 
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erðaɾa miɲo etʃalar aɾants̻a ta iɣants̻i ɣejaɣo ðute βas̻tandar βas̻tandar alðeɾa 

tiɾats̻en dute] 

 

G. [aɾants̻a eta iɣants̻i eɾeβaj] 

 

AZ. [iɣants̻i es̻ ajm berts̻e miɲo aɾants̻a ta etʃalar βaj aɾants̻a ta etʃalar βaðute 

aɾants̻a oajndikaŋ geʝo pwes̺ lenaɣo ɣaɾajtakuk s̻e as̻kenin daɣo punta βatin s̺uper 

ɣorðia eta or as̻kenin pwes̺ βaðiɾen awnis̻ s̻ar eta ola eta es̻ mantejnts̻en diɾe 

mantents̻en diɾe ɣeʝo/les̺akan as̻kenim beɾam bas̻ala tor da kampotik ʝendia eɾe 

eta βaða awnis̻ ʝende eɾe erðaɾa icen duna eta orðun eta orðum pwes̺ oɾi ɣuɾe 

ews̺keɾa ða ajts̻es̻ des̺berðiŋgua its̻ak mas̺ ke aθento ðiɾe its̻ak its̻ak des̺berdiɲak 

iβilts̻en cuɣunak ta nik awnits̻ ikus̺ten dut acakin aca ðela βas̻tandara] 

 

G. [kaɾo βas̻tanen eβaj is̻aŋgo ditus̻te beɾajenits̻ak] 

 

[kaɾoβacus̻te aʝenits̻ak e fite fite ðela aβuðo βaj olako olako its̻ak ta ɣuk es̻ 

cuɣunak eta s̺umats̻en da eta es̻ kawðe ajɲ uruti ɾe eta ðiɾe ews̺keɾa miɲo ðiɾe 

ews̺keɾak ajtsajts des̺berdiɲak] 

 

Joxe Angel Zubiria 

 

6. JZ. [bweno niɾi ɣus̺tats̻en s̻ajtem bes̺tak denak gus̻tats̻en s̻ajt bes̺tas̻alia najs̻ ta 

ɣus̺tats̻en tsajt oŋgi pas̺ats̻ia/ bes̺ta neɾets̻at bes̺ta politak s̺amfermiɲak diɾe 

s̺amfermintan as̻kenin eɣuldik laɣunts̻en du kampun e s̻awðe ʝarita las̺aj eðerin 

batekim berts̻ikin/ gaβas̻ eɣuldi eðera ðaɣo e eɣurðim bakiʎake gus̺tats̻en ts̻ajt 

s̻es̻enak denake/ geɾo bwes̺ pintʃo βats̻uk artu traɣo βats̻uk bas̻kaldu/ ats̺alðin 

traɣo βats̻uk artu ɣaβim bes̺ta eɣin/ neɾi s̺amfermiɲak geʝena iɲawtik politak diɾe 

iɲawtik difente icen cuɣu/ bas̺eritan iβilts̻eŋ gaɾa orðun es̻ta urteɣus̻iʝin icendiɾen 

bes̺tak/ beti pwes̺ s̻awðe o̺statotan taβernatan s̻awðe s̺artua e iɲawtitan da 

βas̺eritan e ða difente es̻/ ta orðun bas̺eritarok eɾe ikus̺ten cus̻u bwes̺ es̺prun 

dawðela s̻ue ɣu aʝets̻ia korðjon s̺oɲuke dants̻ak iriβats̻uk atejts̻en cuɣu] 

  

G. [ta s̻e iten s̻ute or e bas̺eritan ta nola is̻aten da] 
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JZ. [bweno βas̺eritarak bweno βas̺eri ɣus̻itan difente es̻/ pwes̺ βats̻utan bas̺eri 

βats̻utan atejts̻encus̻te majak e majak denak pintʃos̻ betik bats̻utan arðua 

s̺aɣarðua s̻erbes̻ak/ e βerts̻e βats̻utan minimo gajʎeta βats̻uketa arðua s̻atua 

atejts̻en dute/ geɾo pwes̺ βweno s̻eɲek du konfiants̻a βeti βaða βakaramat bes̺eri 

ortan aremana βaðuna βwes̺ βeɾa ɣeldits̻en da iɣwal bas̺eritarakin s̺olas̺in berts̻ik 

s̺eɣits̻en duɣu ðants̻an/ beti βaða norβajt difente kwadriʎan pwes̺ bweno s̻eɲek 

dun aremana bas̺eri ortan uɾa urbilts̻enda ɣeʝembat bas̺eritarakin s̺olas̺tia toɾi/ 

geɾo βwes̺ urteɾo atejts̻encuɣu argas̻kik bas̺eritan iʝewɾekin eta as̻keneko urtetan 

aɾi ɣaɾa urteɾo arɣas̻ki βat e pwes̺ elexits̻en cuɣu iɾu bas̺ere law bas̺ere ta urteɾo 

eɾamicen duɣu bas̺ere difentetaɾa ants̻iŋko urteko arɣas̻ki oɾi areɣlo icendioɣu es̻ 

pwes̺ kwadro βat in eta βaj βaj/ oɾi as̺i ɣiɲem pwes̺ wajn dela βi urte iɾurte as̺i 

ɣiɲen ori eɣicen] 

  

G. [arɣas̻kina] 

            

JZ. [arɣas̻kina βaj eta kriʃtom pos̻a arts̻en dute βaj/ ants̻iŋko urteko arɣas̻kia eta 

beris̻ eɾe atejts̻en duɣu arɣas̻kia/ oajn ʝa artu ðuɣu ojcuɾa bas̺eri ɣus̻itam 

bas̺eritarekin arɣas̻kia atejts̻eko] 

  

G. [ta s̻embat bas̺eri is̻aten diɾa] 

  

JZ. [pwes̺ es̻ tis̻ut eranen/ es̻ takit es̻ tis̻ut s̻emakiɾik eranen s̻eβa es̻ takit oɣej 

oɣejtamar es̻ takit es̻ takit/ oɣejtamar beroɣej es̻ takit es̺ke es̻ takit s̻emat bas̺eri 

ðen diɾen seɣuɾas̺ki] 

  

            G. [ta oɾi frajndarak] 

  

JZ. [frajn aws̻ua eta ɣeɾo as̺tjartin eɣicen duɣu frajn berts̻e βerts̻e puʃka βat eta 

is̻ots̻alðea] 

  

G. [a enun is̻awts̻en] 

  

JZ. [baj is̻ots̻alðea ða ajs̻eɣu ɣaɲ oɾi] 

  

G. [bale] 
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JZ. [baj eɣicen duɣu as̺telena ta as̺tiartia/bi eɣun icen cuɣu/ eta ɣeɾo as̺tjartim 

baj atejts̻eŋ gaɾa ʝende ɣuciɣo es̻/ as̺telenin iɣwal atejts̻eŋ gaɾa βeroɣej βat iŋguɾu 

βeroɣej βeroɣejtaβos̺ iŋguɾu ortan eta as̺tiartin atejts̻eŋgaɾa pwes̺ amaβos̺ 

elkartsem balim baɣaɾa] 

  

G. [xo βaða xendia] 

  

JZ. [baj eta orðun difente ða ʝa amaβos̺ laɣun s̺arts̻en diɣute ʝa s̺ukalðeɾa βa 

βas̺eritan s̺ukalðe βarenin e es̻ ɣaɾa ðants̻an iβilts̻en geʝaɣo ða ʝari maj iŋguɾun 

eta βwes̺ oɾi akorðeojak ʝots̻en dute ɣeɾo kantatu iten duɣu e βakaram batek 

tʃis̺tem bat bots̻en du ɣeɾo as̺tokeɾitan s̺olas̺im ba kriʃton irik botats̻en cuɣu oŋgi 

oŋgi ajts̻ polita as̺tiartia ɾe difente βiɲom polita] 

  

G. [gaɲeɾa ɣiɾo polita sortuko ða es̻ bas̺eriko xendiakin es̻ pwes̺ iwal eriko 

xendia urbilts̻ia ta parte arts̻eoɾi] 

  

JZ. [eta ɣeɾo bwes̺ tipikua kaɾo or βaða ʝendia ʝatʃun urteɣus̻iʝin es̻ tena eriɾa 

βaxats̻en orduŋ gu ɣojts̻eŋ gaɾelikan bwes̺ βaðiɾe momento βats̻utan as̺ten diɾela 

xoe ta awrten aw es̻ ta ateɾi ta es̻ βwes̺ eɾi ðaβiʎa eðo lanin as̺i ða olko lekutan xo 

ta oren acak ser eɣicen du ta βerts̻ik ta as̺teŋ gaɾa ʝa ola as̺ten diɾe ɣalðeɾak 

eɣicen ʝewɾents̻at da kriʃton es̻] 

  

G. [kaɾo beajek eɾe pos̻ik] 

  

JZ. [baj baj βaj βaj polita ða/ olents̻eɾo eɣuna ɣus̺tats̻en tsajt piʎaβat olents̻eɾo 

ewna nets̻at as̻kenin e olents̻eɾo eɣicia ʝa as̺te βat leno eɣicen as̺its̻e oɾi e eta 

eɣuna gojs̻etikan olents̻eɾo artu ɣos̺alðu ɣeɾo konkurs̺uɾa urβilðu ta plas̻a 

iŋgurum bwes̺ or urβilts̻en da ʝende pilβat urteɣus̻iʝin es̻taɣona torts̻en da fetʃa 

oɾitan torts̻en diɾe eta bwes̺ oɾi nets̻at eɾe polita ða ʝende orekin elkarts̻ia ta urteɾo 

s̻awðe es̺peɾun es̻ aw torko ðuk ta uɾa ta berts̻ia ʝon leku ta olako ʝendia] 
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7.2. Bigarren eranskina 

 

EUSKARA BATUAREN AHOSKERA ZAINDUA (1998) 

   ARAUAK 

 

Bokalak 

I. <a, e, i, o, u> Idatzi bezala ahoskatu: [a, e, i, o, u]; sei bokaleko sistema duten 

Iparraldeko euskaretan <u>ren ahoskera biak onartzen dira ([u] eta [ü]) hala eskatzen 

duten hitzetan eta baita ere euskalkiaren erabilera zainduan. 

Bokal bilkurak 

II. Bokalak bokalen ondoan daudenean ere idatzi bezala ahoskatuko dira hizkera 

maila zainduetan: etxea etxea, geroago geroago, mendia mendia, burua burua. 

Gainera aintzat hartu behar da: 

II.a. <ea, oa> idazten direnen bestelako ahoskerak egoki eta zuzen direla 

gainerako hizkera mailetan (hala nola: etxia, etxie; geruago, telefonua eta kidekoak). 

II.b. <ia, ua> idazten direnen bestelako ahoskerak egoki eta zuzen direla 

gainerako hizkera mailetan (hala nola, zerbait tartekatuz: mendiya, mendixa, mendiza; 

buruba eta kidekoak edo, bigarren bokala aldatuz edo kenduz: mendie, mendi; burue, 

buru eta kidekoak). 

III.1. Bokal bi elkarren segidan daudenean, lehenengoa <i> edo <u> bada, bokal 

bilkura bi silabatan ahoskatuko da (hala nola: abi.an, sozi.ala, zi.ur). Dena den, badira 

hitz batzuetan ui diptongoak.  

III.2. Bokal bilkura hauek silaba bakarrean (diptongoan) ahoskatzen dituzten 

Ekialde eta Iparraldeko euskalkietako hiztunengan hizkera zaindutzat hartuko da 

ahoskera hori. 
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IV. Bokal biren artean <h> idazten denean, <h> ahoskatzen ez den 

euskalkietako hiztunek ere bokal bakoitza silaba batean ahoskatzera joko dute hizkera 

maila zainduan (hala nola: za.harra; na.hi du; bi.hurturik; a.hula; be.hi). 

Kontsonanteak 

V. Idatzi bezala ahoskatuko dira hizkera maila zainduan 

<b, d, f, g, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, rr, s, t, ts, tx, tz, z> 

Beraz: 

1.<g> <e> eta <i> bokalen aurrean beste bokalen aurrean bezalaxe ahoskatu 

behar da ahoskera zainduan behintzat (hala nola geologia). Azken orduko maileguetan, 

salbuespenak banan-bana markatuko dira. Esaterako, dagoeneko onartua dugun gin 

(edaria). 

2.<s, z> eta <ts, tz> Hizkera zainduenetarako pare hauek bereiztea hobetsiko da. 

Bestalde <z> euskaraz beti (eta areago hizkera zainduetan) zistukaria da eta gaitzetsi 

egin behar da gaztelaniazko ahoskera hortzartekoa (gaztelerazko zapato hitzaren lehen 

kontsonantea, alegia). Beraz, eskizofrenia hitzaren lehen eta hirugarren kontsonanteak 

zistukariak dira (bata apikaria eta bestea bizkarkaria); halaber soziologia hitzaren lehena 

eta bigarrena. 

3.<b, d, g, r> bokalartean gertatzen direnean, hurrenkera honetan handiagotzen 

den oparotasunaz desager edo alda daitezke hizketa arduragabean (hala nola: ari naiz ai 

naiz, horiek (h)oiek, egon eon, edan ean, eran, etab.). Ahoskera horiek erabat egoki eta 

bidezko dira gainerako hizkera mailetan, baina hizkera zainduan bokalarteko 

kontsonanteak ahoskatu egin behar dira. 

4.<r, rr> euskaraz beti (eta areago hizkera zainduetan) hortzobikari dira eta 

gaitzetsi egin behar da frantsesezko ahoskera ubularra (frantsesezko rue hitzaren lehen 

kontsonantea, alegia). 

VI.<h> Letra hau hostuna den Iparraldeko euskalkietako hiztunek idatzi bezala 

ahoskatuko dute hizkera zainduan. Letra hoskabea den Hegoaldeko euskalkietako 

hiztunen ahoskera zainduan ere <h> ez da ahoskatuko. Letra horren mututasunaren 

salbuespen bakarra Hegoaldekoen ahoskeran zihoan, zihoazen bezalakoetan gertatzen 
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da, hor <h> [x] belarraz ahoskatzen delarik (gaztelaniazko jamón hitzaren lehen 

kontsonanteaz, alegia). 

<h>az esanak berdin balio du <ph, th, kh> ahoskeretarako: erabat egoki da 

ebakera hasperenduna halakoa duten Iparraldeko euskalkietako hiztunengan (hala nola 

eperra epherra eta kidekoak). 

VII.<il, in> letra bilkura hauek <(i)ll> eta <(i)ñ> (hala nola: mila milla edo 

mailua mallua, bina biña edo baino baño) ahoskatzen diren euskalkietako hiztunengan 

bustikuntza hori ahoskera zainduan ere egoki da (ahoskera zaindua <ll> —milla— da 

eta ez <y> — miya—). Bustikuntza hori ez duten euskalkietako hiztunengan, noski, 

bustidurarik gabea izango da ahoskera zaindua ere (hala nola: mila mila edo mailua 

mailua, bina bina edo baino baino). 

VIII.<j> letraren euskarazko ahoskera oinarrizkoa <y> da eta hori da hizkera 

zaindurako hobesten den ahoskera oro har. Halaz ere eta beraz: 

VIII.1.<j> hitz hasieran <y> ahoskatuko da (hala nola jateko yateko, jokalariak 

yokalariak).  

Badira [x] belarraz ere ahoska daitezkeen hitzak. Hitz horietako batzuk hizkera 

maila zainduetan gertakortasun urrikoak dira, beste batzuk (Heg. marka daramatenak) 

Hegoaldean erabiltzen dira (hala nola jertse, jipoi, jira). 

VIII.2.<j> hitz barruan gertatzen denean, <y> izango litzateke ahoskera 

zainduena. Hala ere, gaurko egoera kontuan izanik, Hegoaldeko [x] belarra (gazt. 

jamón) eta Iparraldeko <ζ> sabaiaurrekoa ere (fr. jambon) onartzen dira hizkera 

zainduan garaje, ijito bezalako hitzetan. 

IX.1.<x> Ahoskera sabaikaria du lehengo euskal hitzetan: xagu, xoxo, Xabier. 

IX.2.<x> Maileguetan bokalartekoa <ks> ahoskatzea hobesten da hizkera 

zainduan (hala nola: sexua seksua, taxian taksian, faxez faksez). Hitz amaieran oso 

gutxitan agertzen da eta hitz bereziak dira. Horietan ere [ks] ahoskera egin daiteke. 

Kontsonante bilkurak 

X.<zb, zd, zg> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren ondoren ondorengo 

<d> kontsonantea (aditz formen hasieran agertuko dena) ahoskabe ebaki behar da (hala 
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nola ez da: ezta). Ez adberbioaren ondorengo <b, g> kontsonanteak ere ahoskabe 

ebakitzea hobesten da (hala nola: ez gara: ezkara; ez bada:ezpada). Hortik kanpo ere 

<z> eta <b, d, g> ahoskeran biltzen diren guztietan ahoskabetzea onargarria da hizkera 

maila zainduan ere. 

XI.<zz> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren azkeneko <z> kontsonantea 

eta ondorengo <z> (aditz formen hasieran agertuko dena) batera ebaki behar dira 

afrikatua osatuz (hala nola: ez zara: etzara; ez zetozela: etzetozela; ez zenion: etzenion; 

ez zuen: etzuen). 

XII.<nz, lz, rz> eta <ns, ls, rs> Letra bilkura horietako zistukaria (<z, s>) 

afrikatu (<tz, ts>) egin ohi da euskaraz (hala nola unibertsitate, Frantzia, faltsua). Hitz 

mugan ere ordezkatze hori egiten den euskaretan afrikatzea onartzen da ahoskera 

zainduan (hala nola esan zuen: esantzuen; eman zion: emantzion). 

XIII.<zn, zl, zh> Ahoskera zaindurako ere ez adberbioaren ondoren <n, l, h> 

kontsonantez hasitako aditz formak agertzen direnean, euskara batzuetan <z> ez da 

ahoskatzen. Ahoskera zaindutzat hartuko da horrelakoetan <z> ahoskatzea eta baita ez 

ahoskatzea ere (alegia, ez naiz: eznaiz edo enaiz; ez luke: ezluke edo eluke; ez haiz: 

ezaiz edo ehaiz). 

 


