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0. SARRERA

Tradizionalki hitzaren baitan silaba bat nabarmentzeko erabiltzen
dugun elementu artikulatutzat hartu izan da azentua, baina definizio
hau ez da lar zehatza hizkuntza askotan azentu unitatea, hots azentua
kokatzeko eremua, hitza baino elementu handiagoa izan baitaiteke
(esaldia edo hitz andana) baita elementu txikiagoak ere (morfe-
mak,...).

Hortaz askoz ere zuzenago deritzogu Jose Ignacio Hualdek ema-
ten duen definizioari: “Azentua eremu edo unitate batean silaba jakin
bati ematen zaion prominentzia edo nagusitasun prosodikoa da”1.
Hualdek aipatzen duen nagusitasun prosodiko hori ez da edozein
silabatan kokatzen. Hizkuntzek arau zehatzak ohi dituzte azentu-pro-
minentzia hori ezartzeko.
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1 Hualde,J.I., 1997, Euskararen azentuerak. 5.orr. Gipuzkoako Foru Aldundia
(Donostia), E.H.U. (Bilbo) 



J.I. Hualdek aipatzen duen unitatea, azentu unitatea alegia, azen-
tua kokatzen den eremua da. Azentu unitate batean lehen mailako
azentu bakar bat daukagu. Gehienetan azentu unitatea hitza da, baina
hitz andana ere izan daiteke (frantsesez); beste batzuetan hitza baino
eremu txikiago bat da (silaba edo mora, morfemak,...) .

1. AZENTUAREN SAILKAPEN TIPOLOGIK OA

Munduko hizkuntzetan azentuak izaera eta gauzatze fonetiko desber-
din ugari izan ditzake eta horrela indar-azentudun hizkuntzak, doinu-
a zentudunak eta tonu hizkuntzak ere kausi ditzakegu han hemenka.
Aze n t u a ren kokagunea erabakitzeko hizkuntzek darabilten moduagatik
e re egin genezake hizkuntzen sailkapena. Lan honetan aze n t u a ren izaera
eta gauzatze fonetikoa alde batera utzirik aze n t u a ren kokagunea eraba-
k i t zeko hizkuntzek duten modua ikert zeari ekingo diogu.

Euren kokagunea ezartzeko arauekin duten lotauragatik azentua
askea ala fixoa izan daiteke. Azentu askea azentu lexikala da; hots,
azentu-arauetatik kanpo dagoena. Azentu fixoa arauei lotzen zaie eta
kokagunea erabakitzeko moduagatik azpi-sistema nagusi bi bereizi
behar ditugu: ertzekoa, kuantitatezkoa eta morfologikoa; aparteko
kapitulua eta aipamena merezi ditu azentu morfologikoak eta guk
halaxe emango diogu. Azentu mota hauek guztiak era nahasian ere
ager dakizkiguke, hemen banan banan eta labur azalduko ditugu
datozen lerrootan.   

1.1. Azentu askea

Azentu askea azentu lexikala da, hots, azentuaren funtzioa hitzen
esangurak bereiztea da. Azentu askeak erregela orokorretik kanpo
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geratzen diren eskemak dira. Berauen tasunik garrantzitsuena ezin
aurreikusizkoak izatean datza, hortaz hiztunok berba, atzizkia, mor-
fema, edo zergura ikasiagaz batera ikasi behar ditugun azentuak dira.
Hitzak euren azentuarekin batera ikasi behar dira, azentuak balio
fonologikoa baitauka. 

Azentu askea duten hizkuntzetan hitz pareak edo homonimoak
maiz suertatzen dira eta berauek azentuaren bitartez baino ezin berei-
zi daitezke. Dena den, azentu askea duten hitzak izateak ez du hiz-
kuntza baten hitz guztiak horrelakoak direnik esan nahi; are gehiago,
guztiz arrunta da hizkuntza beraren baitan azentu molde bat baino
gehiago egotea.

Azentu askearen adibideak:

-Gaztelaniaz: Terminó (bukatu zuen) / termíno (bukatzen dut) / 
término (amaiera)

-Errusieraz: múka (oinaze) / muká (irina) 
-Euskeraz: ártea / artéa; básoa / basóa

txístua / txistúa
-Ingelesez: Ínsult (iraina) / insúlt (iraindu)

Bláck bird (Mirua) / Black bírd (Txori beltza)

1.2. Azentu fixoa

Azentu fixoa erregela tinkoen bidez ezartzen dena da, eta arau
horiek, salbuespen gutxi batzuekin izan ezik (azentu askeak), bete egi-
ten dira. Azentu fixoa lekutzeko, hizkuntzek arau zehatzak dituzte,
arau hauen izaera aintzakotzat harturik hiru azentu mota bereizi
behar ditugu2: ertzeko azentua , kuantitatezkoa eta morfologikoa .
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2 Azentuera hauek era nahasian ager dakizkiguke zenbait hizkuntzetan; hots,
munduan badaude azentua ezartzeko irizpide bat baino gehiago erabiltzen dituzten
hizkuntzak, geroago ikusiko dugunez.



1.2.1. Ertzeko azentua:

Azentu mota hau duten hizkuntzetan azentua bere unitatearen
haserako ala bukaerako ertzetik zenbatuz ezartzen da, hori dela eta
bere izena.

Ertzeko azentudun hizkuntzetan azentua kokatzeko ezinbestekoa
da azentu buruaren kokapena eta norabidea jakitea, hots, azentua
ezkerretatik ala eskuinetatik zenbatuta zenbatgarren silabatan ezar-
tzen den ezagutzea, alegia. 

Hizkuntza batzuek azentu unitatearen ez k e r reko ert zetik ( [ ) ez a r-
t zen dute azentua, beste batzuek, berriz, eskuineko ert zetik (      ] ). Ho-
n e t a rako azentu unitatea zein den ere jakin behar dugu azentu unita-
tea hizkuntzaren araberakoa izaten da eta. 

Ertzeko azentua hoberen aztertu duena Van Der Hulst (1996)
ikerlaria dugu eta hauxe da ertzeko azentuari buruz berak egindako
sailkapena:

– [13 : Suomiera, Txekiera, Islandiera, Hungariera
– [2 : Tsaxur, Lakota,...
– [3 : Urola aldeko euskara 4

– 1] : Frantsesa,...
– 2] : Poloniera, Swahilia, Quechua,...
– 3] : Mazedoniera
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3 Zenbakiak azentua zenbatgarren silaban ezartzen den adierazten du; [ eta ]
parentesiek, berriz, zein ertzetatik hasi behar dugun zenbatzen azaltzen dute. Ad..
[1 = ezkerretik hasita lehenengo silaban.

4 Van der Hulstek azentuera hau hutsune tipologikoa zela uste zuen, berak ez
baitzuen honi zegokion hizkuntzarik aurkitu. Baina J.I. Hualdek (1997) azaldu zue-
nez [3 azentuera Urola aldeko euskarari lotzen zaio.



1.2.2. Kuantitatezko azentodun hizkuntzak:

Hizkuntza hauetan azentuaren kokapena silaben izaerari dagokio,
silaben kantitateari edota luzaerari lotuta, zehazkiago esateko. Hortaz
silabak edo morak hartzen dira kontuan. Silaba edo mora mota bi
dauzkagu: 

Silaba arina ( o baten bidez adieraziko duguna): Silaba mota hau
bokal irekiek (a,e,o bokalek alegia) eta bokal laburrek osatutako sila-
bak dira. 

Silaba astuna (O baten bitartez idatziko duguna): Bokal edo sila-
ba luzeek eta bokal itxiek (i,u) osaturiko silabak dira.

Lehenengo oharrean azaldu dugunez, kuantitatezko azentodun
hizkuntzak ertzekoak izan daitezke era berean, hots, azentua azentu
unitatearen ertz batetik ala bestetik ezarriko da baina, beti ere, silaba-
ren kuantitatearen arabera. Hizkuntza hauetan silabaren izaera fun-
tsezkoa da beraz. Van der Hulstek (1996) kuantitatezko azentodun
hizkuntzen zenbait exenplu ematen dizkigu:

- Rotumaniera (Fiji irlak): Hizkuntza honetan azentu unitatearen
amaiera oO] (silaba arina + astuna) bada, azentuak 1] (azkeneko
silaban) dauka. Baina Oo] (silaba astuna + arina) amaiera badu
ordea, azentua 2] motakoa da, azkenaurreko silaban ezartzen
baita. 

- Yapesera (Polinesia): Hizkuntza honetan hitz amaiera Oo] bada
azentua 2] da, osterantzean 1] erakoa da azentua. 

Azentua ezartzerakoan badaude zenbait hizkuntza ere kuantitatea
baino kontuan hartzen ez dutenak. Hizkuntza horietan ertzak ez du
inolako garrantzirik azentuaren kokapena zein den jakiteko orduan.
Hizkuntza horiek kantitatezko azentu ez-ertzekoa dute. Hona hemen
zenbait adibide:
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- Arabiera: Hizkuntza honetan silaba astunik egonez gero, ezke-
rretik hasita azken silaba astunean ezarriko litzateke azentua.
Silaba astunik egon ezean azentua ezkerraldeko lehenengo sila-
ban kokatzen da. Hauxe da arabierari dagokion eskema: 

(ooOoooÓoo) bestela (óooo)

- Komiera ( ipar Uraletan): Azentua lehenengo astunean kokatzen
da, silaba astunik egon ezean azken silaban: 

(ooÓoooOoo) bestela (oooó)

- Mongolera: Azentua ezkerralderengo silaba astunean, baina sila-
ba astunik ez balego azentua ezkerralderengo silaban ezarriko li-
tzateke:

(ooÓoooOoo) bestela (óooo)

Gerta daiteke, hortaz, ertzetik dagoen silaba kopurua kontuan
hartu gabe, beste irizpide bat erabiltzea azentua ezartzeko. Ertza eta
silaben kuantitatea aintzakotzat hartu barik, hizkuntza batzuetan
azentua morfema jakin batzuekin agertzen zaigu eta horri azentu
morfologiko deritzogu.

2. AZENTU MORFOLOGIKOA

Azentu morfologikoa duten hizkuntzetan badaude azentu lexikala
duten morfemak eta azenturik ez daukatenak. Sistema batzuetan hitz
erroak beti dira azentudunak (hots, markatuak); atzizkiak eta aurriz-
kiak ez-markatuak edo azentu gabeak direlarik. 

Hau da ingelesaren lexikoiaren parte batean aurkitzen duguna.
Adibidez, unboundedness bezalako hitz batean azentua bigarren sila-
ban doa, ez silaba bigarrena delako, edo beste ertzetik kontaturik
hirugarrena delako, erroa delako baizik:
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Un + boúnd + ed + ness; lóve +  ly; un+ árm + ed

Baina gauzak konplexuagoak izan daitezke. Adibidez, atzizki ba-
tzuk azentudunak edo markatuak izan daitezke ( [+m] )  eta beste
batzuk, aitzitik, ez-markatuak edo azentugabeak ( [-m] ); beste
horrenbeste gerta daiteke erroekin. 

Azentu morfologikoari buruz idazten den guztietan berehala azal-
tzen da Sanskrito vedikoaren aipua eta lan honetan ere, gainetik
baino ez bada ere, ezin aipatu gabe utzi. 

2.1. Sa n s k r ito Vedikoa: azentu morfologikodun hizkuntz e n
2.1. adibidea 

Sanskrito vedikoan hitz erroak markatuak [+m] edo ez-markatuak
[–m] izan daitezke eta beste horrenbeste gertatzen da atzizkiekin.
Atzizkiak, gainera, bortitzak eta ahulen artean banatzen dira. Horren
guztiaren arabera ezartzen dira azentua lekutzeko erregelak, Kiparsky
& Halle (1977) eta  Halle & Vergnaud-ek (1987) ondo azaltzen
duten bezalaxe:

- Azken atzizki bortitza5 azentuduna bada, azaleko azentua morfe-
ma horretan ezartzen da.

/ ráth-ÍN-é /    ➞ rathíne  (“gurdi-gidariari”)
/ mitr-ÍN-é /   ➞ mitríne (“adiskidetuari”)

- Azken atzizki bortitza azentugabea bada, azaleko azentua hitza-
ren lehen silaban kokatzen da.

/ prati-cyav-IYAS-i / ➞ práticyaviyasi (“zapalduago”)
/ ci-kar-ÁY-ISA-ti / ➞ cíkaraysati (“eragin nahi du”)
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- Atzizki bortitzik ez badago, azaleko azentua lehen morfema
azentudunak hartzen du.

/ áshv-á-ná:m / ➞ áshva:na:m (“zaldi”)
/ dev-á-ná:m / ➞ devá:na:m (“jainko”)
/ áshv-á-vant-i:-ná:m / ➞ áshvavanti:na:m (“zaldun”)

- Atzizki bortitzik ez badago eta morfema guztiak azentugabeak
badira, azaleko azentua hitzaren lehen silaban kokatzen da.

/puma-ms-am / ➞ púmamsam (gizonaren)

Izen elkartuetan, lehen erro azentudunak hartzen du azentua. Bi
erroak markatuak izanez gero, lehenengoaren silaba azentudunak
hartuko luke azentua.

Sanskrito vedikoan ezeze mendebaldeko euskal sistemetan ere
bada arrunta azentu morfologikoa. Horren berri ematen saiatuko
gara datorren puntuon.

2.2. Azentu morfologikoaren gauzatzea mendebaldeko euskaran 

Gure mendebaldeko hizkeretan ertzeko azentua da nagusi, azen-
tua ertz batetik ala bestetik zenbatuz ezartzen baita. Bestetik badaude
ere, arestian aipatu dugun legez, azentu lexikala duten hitz erroak
(hitz markatuak [+m] delakoak) nola azentu lexikalik ez dutenak
(hauei, berriz, hitz-erro markatugabeak edo ez-markatuak [-m] dei-
tuko diegu). 

Hitz-erroetan gertatzen den bezala, atzizki morfemak ere marka-
tuak ( [+m] ) ala markatugabeak ( [-m] ) izan daitezke. 
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2.2.1. Hitz-erro markatugabeak

Talde honen barruan lekuan lekuko euskararen azentu araua
betetzen duten berbak sartzen ditugu. Hitzotan azentua ertz batetik
ala bestetik zenbatuz lekutuko da

Aulestin, esaterako, arau orokorrak azentua azken aurreko lekuan
doala dio, hortaz 2] arau hau betetzen duten berba guztiak azentuga-
beak dira. Ez, azenturik ez daukatelako, azentu morfologikorik ez
dutelako baizik. Ad.: neskíe, lagúne, katúe,...  

2.2.2. Hitz-erro markatuak

Hitz-erro markatugabeak lekuan lekuko euskararen azentu araua
betetzen duten berbak badira, markatuak, ostera, arauari jarraitzen ez
diotenak izango dira, beraz. Berba hauek azentu morfologikoa dute-
la esan ohi dugu. Lehengo adibideekin jarraituz hona Aulestiko eus-
kararen berba markatu batzuk: óllarra, ollásku(e), íntxaurre, básu,... 

2.2.3. Atzizki markatugabe eta markatuak

Hitz-erroekin jazoten den bezalaxe atzizkien artean ere badaude
atzizki markatugabeak eta atzizki markatuak, hau da, azentu-arauan
inolako eraginik ez duten atzizkiak eta araua apurtzen duten atziz-
kiak. Atzizki markatuek oraintxe esan dugun bezala azentu araua
apurtzen dute; hala baina ez dute denek era berean egiten. Batzuek
azentua bereganatzen dute, beste batzuek, berriz, azentua aurreko
silaban edo bi silaba aurrerago ezartzen dute6. Bestetik, badaude hitz-
-erro markatuaren azentua ezabatu egiten duten zenbait atzizki mar-
katu ere. Atzizki markatuen jokaera eta presentzia zehazkiago ikusiko
dugu datozen ataletan.
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ere terminologia bera erabiliko dut.



Beraz markatu / ez-markatu banaketa honetan hitz-erroak eta
atzizki morfemak  lau era hauetan ager daitezke loturik: 

a) Hitz-erro markatugabea + atzizki markatugabea
b) Hitz-erro markatugabea + atzizki markatua
c) Hitz-erro markatua + atzizki markatugabea
d) Hitz-erro markatua + atzizki markatua

Azentu morfologikodun sistemetan, azentu unitatean [+m] mor-
fema bakar bat balego, morfema honek hartuko luke azentua. Azentu
unitate baten barnean marka lexikal bat baino gehiago ditugunean
korapilatzen dira gauzak. Kasu hauetan, hizkuntzek arau zehatzak ohi
dituzte zein azentu lexikalek nagusitzen den erabakitzeko. Hizkuntza
batzuetan lehen azentu lexikala izaten da azentu nagusia, beste ba-
tzuetan berriz, azkena.

Hi z k u n t zek beste arau bat behar dute azentu lexikalik gabeko
unitateetan azentua ez a rt ze k o. Orduan, azentua unitatearen ert z
batetik edo bestetik kontatuz ezarri ohi da. Aipatutako bi arauak
batuz, gisa honetako sistema morfologikoak aurk i t zen ditugu: aze n-
tua lehenengo (edo azkenengo) silaba markatuan ez a rt zen da eta
silaba markaturik ez balego azentua unitatearen silaban jakin bate-
an agertuko da, beti ere ertz batetik ala bestetik zenbatuz ez a r r i k o
dena. Ad i b i d ez Gernikan hitz azentugabeetan azentua azkeneko
silaban ( 1] ) agert zen zaigu; Azkoitian berriz, ez k e r retik hasita hiru-
g a r renean ( [3 )   

Jarraian azentu morfologikoak zer nolako garrantzia duen aztertu-
ko dugu mendebaldeko azentu sistema desberdinetako zenbait adibi-
de emanez; beti ere Hualdek (1997) eta Iñaki Gamindek (1998)
egindako sailkapenari lotuko gatzaizkiolarik.
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3. MENDEBALDEKO AZENTU SISTEMAK

Lehen aipaturiko autore bi hauen sailkapenean mendebaldean sis-
tema nagusi bi daudela esaten zaigu: doinu-azentudun sistemak bate-
tik eta indar-azentudun sistemak bestetik. Geuk ere gure egingo dugu
sailkapen hau azentu morfologikoen datuak emateko.

3.1. Doinu-azentudun barietateak:

Doinu-azentudun sistemen artean Hualdek eta Gamindek lau
azpi-sistema bereizi zituzten: Gernikaldekoa, Lekeitiokoa, On-
darroakoa eta Markinaldekoa. Doinu-azentudun barietatea Bizkaiko
kostalde osoan zehar, Getxotik Mutrikuraino, zabaltzen bada ere ez
da oso azentuera hedatua munduko hizkuntzetan. Europan suediera
eta serbo-kroatieragaz batera ipar-bizkaiera aparteko kasua da. 

Do i n u - a zentudun hizkuntzetan azentua melodia jakin baten
bidez gauzatzen da. Iparbizkaieraren kasuan goiko tono bat hedatzen
da bigarren silabatik silaba azentuduneraino. Hualderen ustez hau da
euskararen jatorrizko azentuera7 edo zaharrena, bederen, eta arrazoi
sendoak ematen ditu bere hipotesia defenditzeko.

3.1.1. Gernika8 (Gernikaldea)

Gernikaldeko barietatearen adibidetzat Gernika bera hartu dugu.
Gernikaldeko barietatea doinu-azentuduna den heinean azentua
bigarren silabatik silaba azentuduneraino hedatzen den goiko tonu
baten bidez gauzatzen da. Hualderen (1997) ikerketek demostratzen
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7 Ikusi J.I. Hualderen Euskararen azentuerak liburuko zortzigarren kapitulua.
8 Gernikako datuak Hualderen (1997) lanetik jaso ditugu.



dutenez Gernikako euskararen azentu sisteman azentu nagusia lehe-
nengo [+am] morfemak erabakitzen du; alta, morfema markaturik ez
badago, azentua azken silaban ezartzen da.

Arestian azaldu dugunez, [+am] eta [-am] erro eta atzizkien kon-
binaketak lau aukera posible ematen ditu, hona hemen Gernikan lau
aukera horiengan azentu morfologikoak duen eragina:

a) Erroa [-m] + atzizkia [-m]:  Morfema markaturik ez dagoenean
azentua azken silaban ezartzen da eta beraz goiko tonua bigarren sila-
batik azken silaba horretaraino hedatuko da. 

Uré Ure dá Gixoná Gixonená
Laguné Alarguné Lagunená Lagunerí

b) Erroa [+m] + atzizkia [-m]: Gernikako euskaran badaude azen-
tu lexikala duten zenbait hitz ere, hauei hitz-erro markatu deritzegu.
Berba hauek azentu arautik at daude, azentua ez baitute azkeneko
silaban. Hona adibide batzuk: íntxaurre, lékue, líbru, kánpo, txítue,
pelótie, aiskórie, kárrue, éurrien, Bílbo, Ondárru,...

c) Erroa [-m] + atzizkia [+m]: Hitz-erro markatugabea eta atzizki
markatua elkartzen direnean azken honek erabakitzen du azentuaren
kokapena. Atzizkien kasuan lau atzizki markatu mota kausi ditzake-
gu Gernika aldeko euskaran: azentu bereganatzen duten atzizkiak
batetik, azentua aurreko silaban ezartzen dutenak (aurreazentuatzai-
leak) bestetik, azentua bi silaba aurrerago bidaltzen dutenak (aurre-
aurreazentuatzaileak) eta, azkenik, hitzaren azentu lexikala ezabatzen
dutenak. 

Gernikako euskaran arruntenak aurreazentuatzaileak ditugu. Hori
da –txu, -ti, -tar, -gaz (komitatiboa), -tik (ablatiboa), -awa konpa-
ratiboa, -en (superlatiboa) eta pluralaren kasua. 

148

Igor Martin de Vidales Navarrro



laguné (sg) lagúnek (pl)
kakútxue burútik
Negártidze ikarátidze
Lagunégaz Baserrítarra, getxótarra
ónena, báltzena báltzawa, gorrídzawa

Adibideotan oso argi ikus daitekeenez hauetan berba guztietan
azentua atzizkiaren aurreko silaban agertzen zaigu, baina markatuak
diren atzizki guztiek ez dute berdin jokatzen; badaude zenbait atzizki
ere azentua bereganatu egiten dutenak.  Azentua bereganatzen duten
atzizkien artean –garren atzizkia nabarmendu behar dugu, honek
azentua bere lehenengo silaban hartzen du eta. 

bigárren, irugárren, laugárren,...

d) Er roa [+m] + atzizkia [+m]: Mo rfema markatu bi daudenean kora-
p i l a t zen dira gauzak, hizkuntzak arauak sort zen baititu zein morf e m a
n a g u s i t zen den erabakitze k o. Gernikako euskararen kasuan normalean
lehenengo azentu markatuak erabakitzen du aze n t u a ren kokapena:

burué[-m,-m] buruégas [-m,+m]
líbrue[+m,-m] líbruegas [+m,+m]

Baina arau orokor honen aurka badaude hitz-erro markatuaren
azentu lexikala ezabatzen duten atzizkiak ere. Gernikako euskararako
Hualdek (1997) –kada, -aldi, eta –lari atzizkiak ematen ditu honen
adibidetzat:

kárrue baina karrukadié
éurrien baina eurrekaldié
txístu baina txistularidzé

3.1.2.  Aulesti (Markinaldea)

Azpi-sistema honen erreferentzia moduan Aulesti herriko euskara
hautatu dugu.
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Aulestiko euskaran, Gernikakoan bezala, azentuaren kokapena
lehenengo morfema markatuak erabakitzen du, morfema markaturik
egon ezean azentua eskuinetik hasita bigarren silaban agertzen zaigu.

a) Hitz-erro [-m] + atzizki [-m]: Oraintxe aipatu dugunez hitz
markatugabeetan azentua azken aurreko silaban ezartzen da Aulestiko
euskaran: 

lagúne lagunéna (sg) txakurré txorídze
lagunéri lagúnek (sg) neskí(e)9 burú(e)

b) Hitz-erro [+m] + atzizki [-m]: Hitz-erro markatua duten ber-
bek ez dute araua betetzen eta beraz 2] azentueratik kanpo daude.

ollásku(e) léngosu(e) óllarra, 
arkóndari(e) básu(e) aséridze, 
ínyarra osábi(e) íntxaurre

c) Hitz-erro [-m] + atzizki [+m]: Hitz-erro markatugabeak eta
atzizki markatuak osaturiko sintagmetan azentuaren kokagunea mor-
fema markatuak erabakitzen du. Markatuen artean aurreazentuatzai-
leak nabarmendu behar ditugu, ugarienak direlako.

- Atzizki aurreazentuatzaileak: plurala, -egi, -ti, -to, -ki, -sale, -tza,
-kera konparatiboa (-awe) eta -ten, -ko aditz atzizkiak.

gitxíegi neskásali(e) ezkóntzi(e) sárrawe billúrtidze
lágunek(pl) goséstu(e) aundíkidze isékeri(e) moskórtidze

ibillí na ibílten na ibillíko na
alargundúna alargúntze na alargundúko na
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9 Neskíe eta burúe hitzen alomorfoak diren neskí eta burú azentuerak ez dira
markatuak, úe>ú eta íe>í erregela fonologikoek eragindako bokal-aldaketak baizik.
Beraz guk ez-markatutzat jotzen ditugu.



Baina atzizki aurreazentuatzaileak ezezik badaude azentua bi sila-
ba aurrerago bidaltzen duten atzizkiak. Hauei, eta Hualderen termi-
nologia jarraituz, aurre-aurreazentuatzaileak iritziko diegu.    

- Atzizki aurre-aurreazentuatzaileak: -tik ablatiboa eta –gas (sozia-
tiboa):

étxetik érrittik méndittik
mutílegas ónegas

Atzizki batzuek testu inguru guztietan, baita araua apurtzen duten
kasuetan ere, bereganatu egiten dute azentua. Aulestiko euskaran
horren adibide bat ere badaukagu.

- Azentu bereganatzen duten atzizki azentudunak: -káda

ikubilkádi(e) ikubilkádaka

d) Oinarri [+m] + atzizki [+m]: Hitz-erro markatua eta atzizki
markatua batzen direnean lehenengo morfema markatuak hartu ohi
du azentua:

eskúma[+m] + ti [+m] = eskúmetidze
léngosu[+m] + gas = léngosugas

Adibideotan ikus dezakegunez, -ti eta -gas  atzizkiak markatuak
izan arren, ez dute azentua aurreko silabara edo bi silaba aurrerago
mugitzen, hitz-erroa markatua delako eta azentua erroaren silaba
azentudunean agertzen zaigu. Baina fenomeno hau ez da beti eta kasu
guztietan gertatzen, hitz-erro azentudunaren azentua deuseztatzen
duten atzizkiak ere badaudelako: 

- Azentu ezabatzaileak: -lari.

Hitz-erro markatuak: bértsu(e) ➞ bertsolarídze
txístu(e) ➞ txistularídze
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Bai eta hitz-erro markatuaren azentua euren aurrera erakartzen
duten atzizki aurre a zentuatzaileak ere. Hauei aurre a ze n t u a t z a i l e
indartsuak deituko diegu:

- Azentu aurreazentuatzaile indartsuak: -awe (konparatiboa)

lístu(e) ➞ listúawe áltu(e) ➞ altúawe

3.2. Indar azentudun barietateak edo mendebaldeko sistema ber e z i a k

Indar azentudun barietate hauek bost azpi-sistema nagusitan sail-
katurik azaltzen dizkigu Gamindek (1998): Antzuola-Bergarakoa,
Urolakoa, Zeberio-Arratiakoa, Hego bizkaiera eta Txorierrikoa. Indar
azentudun sistemen adibidetzat Zeberio-Arratiakoa hautatu dugu,
Zeberio bera hain zuzen ere, barietate honetan ere azentu morfologi-
koaren presentzia nahikoa zabala delako.

3.2.1. Zeberio10 (Zeberio-Arratiakoa)

Lehengo barietateekin egin dugun bezala, honetan ere morfema
markatu zein ez-markatuen jokabidea aztertuko dugu, oinarri eta
atzizki markatu zein ez-markatuak batzen direnean eman daitezkeen
lau konbinazioak aintzakotzat hartuta.

a) Oinarri [-m] + atzizki [-m]: Zeberioko euskaran, Hualdek
(1997) ondo azaltzen duen bezala, hitz-erroaren silaba kopurua era-
bakigarria da azentuaren kokagunean. Silaba bakarreko eta bi silaba-
dun hitz-erroetan azentua  mugatzailearen silaban ezartzen da11; oina-

152

Igor Martin de Vidales Navarrro

10 Zeberioko barietatearen datuak Hualde (1997) eta Gaminderenak (1995 eta
1998) dira. 

11 Beti ere azken silaba extrametrikoa dela kontuan hartuta.



rria luzeagoa bada, ordea, azentua hitz-erroaren azken silaban ager-
tzen da.

Bi  silabadunak: Hiru silbadunak:
gixoná (da) errién abadéa kamiñóan
gixonári erriré abadéari kamiñóra
gixonántzat errikóa abadéantzat kamiñókoa
gixonána erriráño badéagas kamiñóraño

b) Oinarri [+m] + atzizki [-m]: Hitz-erroa markatua denean ez da
lehen azaldu dugun azentu araua betetzen eta azentua silaba azentu-
dunean agertzen zaigu.

lékue basérrie kánpo
lékure basérrire bedrátzi
lékukoa basérrikoa

c) Oinarri [-m] + atzizki [+m]: plurala da barietate honetan atziz-
ki markatu nabariena eta pluralean singularrean baino silaba bat lehe-
nago ezartzen da azentua.

gixoná (da) (sg) abadéa (sg)
gixónak (pl) abádeak (pl)
gixónantzat (pl) abádeari (pl)
gixónana (pl) abádeakas (pl)

Ablatibo singularra ere markatua da Zeberion, mendebaldeko
beste hainbat lekutan bezalaxe. Baina ez da hau atzizki aurreazen-
tuatzaile bakarra, –garren, –tar eta superlatiboa –en ere aurreazen-
tuatzaileak direlako. Hona zenbait exenplu:

errién (dago) bígarren
erriré (dator) saspígarren
errikóa (da) ónena
baina errítik (dator) báltzenari
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Ad i t zetan ere, geroaldiko eta aspektu ez perf e k t u a ren morf e m a k ,
-ten/-tan eta –ko atzizkiak alegia,  aurre a zentuatzaileak dira. Aspektu
ez perfektuaren morfema aurre-aurreazentuatzailea da “–tu” z buka-
tutako partizipioekin.

yan dósu yáten dosu yángosu
ekarríosu ekárten dosu ekarríkosu
apurtúosu apúrtuten dosu apúrtukosu

d) Oinarri [+m] + atzizki [+m]: Lehenengo morfema markatuak
erabakigarria suertatzen da, bera baita azentua bereganatzen duena.

lékutik basérritik basérritarra
lékuek basérriek kánpotarra
lékuetara basérrietarantza bedrátzigarrena

3.3. Ondorioak

Artikulu honetan ikusi ditugun barietateak asko izan ez badira ere,
gure ustez azaldutakoa nahikoa izan daiteke azentu morfologikoak
mendebaldeko euskaran dituen edo eduki ditzakeen izaera eta funtzio
desberdinak argitzeko.

Mendebaldeko azentu sistemetako, azentu morfologikoaren pre-
sentziaren gainean berba egiten dugunean ezin ahantz dezakegu azen-
tu morfologiko hau ertzeko azentuerari lotuta agertzen zaigula. 

A rtikulu osoan zehar azentu morfologikoak mendebaldeko
barietateetan izan ditzakeen izaera eta jokaera desberdinak azaltzen
ahalegindu gara, ekin diezaiogun beraz jokaera hauek bergogoratzera.

Azentu morfologikoaren jarduera posibleak:

- Oi n a r r i markatuak: Oinarri markatuetan azentuak daukan
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kokagunea ez dator bat bere barietateari dagokion azentu araua-
rekin eta horregatik deritzegu markatu. Gainera, salbuespenak
salbu, hitz-erro markatu hauek bat datoz barietate gehienetan eta
hori gauza esanguratsua da benetan. 

- Atzizki markatuak: Atzizki markatuek, aztertu ditugun barieta-
teetan ikusi ahal izan dugunagaitik, jokaera desberdinak izan di-
tzakete mendebaldeko euskaran. Gogora ditzagun beraz, portae-
ra hauek: 

- a) Atzizki aurre a zentuatzaileak: Atzizki aurre a ze n t u a t z a i l e a k
azentua euren aurreko silabara erakartzen dutenak dira eta
hitz-erro markatu batekin elkartzen direnean daukaten jokae-
raren arabera leunak ala indartsuak izan daitezke. 

- - Au r re a zentuatzaile leunak: hitz-erro mark a t u a ren aze n t u a
mugitzeko gauza ez direnak

- - Aurreazentuatzaile indartsuak: hitz-erro markatuaren azentua
beren aurrera mugitzen duten atzizkiakak

- b) Atzizki aurre-aurreazentuatzaileak: Atzizki hauek haiek dau-
den lekua baino bi silaba aurrerago bidaltzen dute azentua.

- c) Atzizki azentudunak: azentua bereganatzen duten atzizkiak
dira.

- d) Azentu ezabatzaileak: erro markatuaren azentua deuseztatu
eta azentu araua betearazten dutenak.
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