
-Ten izan dot/naz1 aditz
egiturearen ganean

Juanjo Respaldiza

Ekitaldi honetan aurk eztuko dogun aditz-egiturea egitura ahaztu
samarra da gramatiketan, esplikazinoari toketan jakonean behink behin.
Euskara batuaren eraikuntzan bere jaramon gitxi egin jako, eta euskere-
a ren irakaskuntzan beste hainbeste: ez da inon agiri, ezta erabilten dan
lekuetan bere. Ha ta guzti bere, -TEN IZAN DOT/NAZ perifrasia
bizi-bizirik dago mendebaldeko berbakeran. Is o g l o s e a ren mugak non
d i ren garbi ez jakin arren, Bizkaiko pro b i n t z i a ren mugabarru guztian
darabilgula esanda oker gitxi dagoala uste dot. 

Eremu honetako hiztunak behar-beharrezkoa dau aspektuare n
zehetasun hau, eta erabili egingo dau erd e reak edo batua e s a t e n
jakon euskereak eragin ez badau. Ze, aitortu beharrekoa da derrigor,
irakaskuntzea euskaraz egin daben gazte askok ahul daukela hau egi-
tureau eta ordezkoak erabilten dabezala dagoeneko. 

Ni re eritzian mendebaldean euskerea edo euskeraz irakasten
danean hau, eta hau legez beste ezaugarri asko, irakatsi egin behar
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Bizkaierazko idazle klasikoak eta lege ikuspegia: zer jaso

1 Aditz izena egiteko modu bat baino gehiago egon arren egiturea izentatzeko -
ten erabiliko dot hemen, erosotasun hutsagaitik.



dira, eta eremu honetako e u s k a ra batuan sendo integratu, konple-
xuak baztarrean itzita. Gramatiketan, testu liburuetan, euskaltegieta-
ko ikasmaterialetan, eta abarretan agiri ez bada geuk bilatu beharko
dogu sartzeko modua, baina kanpo iztea euskerearen kalterako bes-
terik ez da: holan ez dogu erabilten dan euskere a ren eta irakasten
danaren arteko zuloa handitu baino egiten.

EGITUREAREN AURKEZPENA 2

Ikusi daiguzan adibideok:

(1) Asier ikusi neban igaz
(2) Asier ikusten neban igaz
(3) Asier ikusi dot gaur
(4) Asier ikusten izan dot hil honetan
(5) Asier ikusten dot plazan dagoala (oraintxe ikusten dot)
(6) Asier ikusten dot plazan egunero

Lehenengo adibidean aldia [-orainaldi, +iraganaldi] da eta aspek-
tua [+burutu, -gero], hau da, aspektuari dagokonez <tu> erakoa da3.
Ekintza hori lehen aldian gertatua da (igaz) eta ganera lehen aldi
h o r ren barruan amaitua da. Bi g a r ren adibidean [-orainaldi, +iraga-
naldi] erakoa da aldia eta aspektua [-burutu, -gero] erakoa.

Hi ru g a r ren adibidean aldia [+orainaldi, -iraganaldia] da eta
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2 Orozkon zelan erabilten dogun halan esplikatuko dot hau perifrasi moltzoau.
Azterketa sakonagoetan sartu ez banaz bere, uste dot Bizkai guztian, eta erabilten
dan lekuetan, bardin erabilten dala.

3 Hemen, eta aurre r a n t zean, aditzaren ezaugarriak ez a rt ze orduan Eu s k a l-
tzaindiak argitaratutako Euskal Gramatika, Perpaus Bakuna liburuan agertzen dan
eran egin, eta egingo, dot. Ed o zelan bere, gramatika horretan aditza definitze k o
emoten diran ezaugarrietatik bi bakarrik erabiliko dira: aldia eta aspektua.



aspektua, barriz, [+burutu, -gero]. Itzi daigun laugarrena gero k o.
B o s g a r renean [+orainaldi, -iraganaldi] da aldia eta aspektuari toke-
tan jakonean [-burutu, -gero]. Seigarrenaren ezaugarriak bosgarrena-
renak dira, baina semantikoki diferenteak dira: bosgarrenak puntu-
karitasuna adierazten dauan bitartean, seigarrenak ekintzea errepika-
tu egiten dala adierazoten dau. Hau, beti bere, ikusi aditza perifrasti-
koen eran jokaarazoten dogulako gertatzen da. 

Zein da aldia eta zein da aspektua laugarren adibidean? Aldiari
dagokonez [+orainaldi, -iraganaldi] erakoa da. Orainaldian gertatzen
da ekintzea. Baina aspektua mugatzeko problema gehiago dago:
batetik, ikusten horrek garbi agiri dauanez, [-burutu, -gero] dala esan
leiteke; bestetik, hor dago izan hori bere, eta horren aspektua
[ + b u rutu, -gero] dala emoten dau. Ho r i xe pasetan dala diru d i ,
aspektu bikotxa daukola perifrasi honek.

Ea grafiko honek balio dauskun ikuspegia arean garbitzeko:

1. irudia

Erdiko gezi baltzak adierazoten dausku ekintzea iraun dauan pro-
zesua izan dala, baina izan dagoan lekuan euki dau prozesu horrek
mugarria. Beste alde batetik, gatx egiten da aldia grafikoki adierazo-
ten. Ba d i rudi o ra i n h o r retatik ez k e r rera dagoan guztia iraganaldia
dala, baina ez da halan. Orain horren abstrakzinotzat hartu behar da
dot/naz lerro hori guztiori; guk bizi dogun momentuari erreferentzia
egiten dautson aldiaren erre p resentazinotzat hartu behar da hori
l e r roori. Ha l a n d a ze,  g a u r, aste honetan, aurten... eta era honetako
adberbioak adierazoten dauskuezan denporak orainaldi dira.
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Esplikatu daigun beste era batera, semantikoki zer esan gura
dauan argitu gurarik. Gertatu dan artean ekintza hori ez da burutua
izan, baina orain bizi dodan instante honetatik aituta, ekintze a re n
garatze burutu bako hori amaituta dago, izanek adierazoten dausku-
lako burutu dala. Eta dana, ekintzea garatu dan tartea eta orain bizi
dodan tartea, batera hartzen dauzan denpora batean gertatu da. Hori
denporaori gramatikan aldia esaten jakona da.

BESTE EUSKALKIETAKO ERABILERAK

Hori Ikusten neban esanda adierazoten da beste euskalki batzue-
tan4. Halantxe esaten ei da beste euskalki batzuetan eta halan esaten
dau sarri, ustez batuan egiten dauan hiztunak. Baina mendebalde
honetatik ikusita bada bien arteko diferentziarik: -ten neban esaten
dogunean ekintzea garatzeko denporea amaituta dago; -ten izan dot
esakeran denpora hori amaitu barik dago, baina aspektuaren aldetik
burutu bakoa da. Atzen baten aldia kontzeptu gramatikalagaz atzera-
a u r rera gabiz hemen: orainaldia edo iraganaldia. Ek i n t zea buru t u a
izan leiteke baina ez guk erreferentziatzat hartzen dogun denporea. 

Halan, orainaldian gert a t zen da honetan perifrasionetan batze n
dan pro zesua; horre xegaitik  bere lagun onart zen dauzan denpora-
adberbioak g a u r, aste honetan, hil honetan, aurten, urt e o k a z e t a
holangoak dira5. 
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4 Benetako adibide bat imintearren, Donostiako Belodromoan egiten diren
Euskadiko Sei Orduak bizikleta-ekitaldian aurten ETB bidez entzuna iminiko
dogu. Joane Somarribak Diana Zilueteren kontra saio bat amaitu eta momentuan
Telebistako esatariak itaundu autson: Ikusten zenuen Ziluete pistaren beste aldetik?
Guk hor Ikusten izan dozu? esango geunkean, duda barik. Gaur, orainaldian gerta-
tu dalako ekitaldia, ez atzo, iraganaldian.

5 Orozkon iraganaldiari dagokon adberbioa lehenago da eta orainaldiari dago-
kona lehen: len egin dot (gaur); lenago egin nendun (antigualean). Halan, gurean len
ekosten ixin dot esaten dogu, baina  lenago ekosten nendun.



Hona hemen beste hiru adibide:

(7) Ez zan entzuten
(8) Pentsetan neban
(9) Sentitzen nintzen

Imini daiguzen honeik hiru adibideok kontestuan; emon daiegun
egoera bat:

(7) adibidea: Jo daigun irakaslea eskolea emoten dagoela eta gelan
atzekaldean jarrita dagoen ikasle batek, bost minutu lehenago espli-
k a t u t a k o a ren ganeko itauna egiten dautsola. Irakasleak ord u a n :
Zergaitik preguntetan dozu hori orain? Bost minutu baino ez da espli -
kau dodala! Eta ikasleak (7) adibideko esaldiagaz erantzuten dautso:
Bai, baina hemeti ez zan entzuten. 

(8) adibidea: Emon daigun, orain, lagun bik alkar topatu dabela
Bilboko kale artean. Euria daragoio. Batek guardasola dauko eta bes-
tea bat bere barik dago. Gu a rdasoldunak ekin dautso: Ne s k a t o, ze r
egiten dozu honangoagaz guardasol barik? Besteak erantzun: Gox a n
ateri egon da eta pentsetan neban ez dauela euririk eingo.

(9) adibidea: Honetan kasuonetan medikua eta gaixoa dagoz
aurrez aurre. Gaixoak beharrean dagoela zorabioa euki dau eta zelan
izan dan argitu gura dautso medikuari: Lehenengo ixerditan hasi naz
eta gero nekea sentitzen neban, bat bere inder barik sentitzen nintzen.

Aspektu burutua markatu gura izan balitz, osteko adibideetakoa
esan eikean erantzuleak:

(10) Bai baina hemeti ez da entzun
(11) Pentsau dot ez dauela euririk eingo
(12) Nekea sentidu dot, bat bere inder barik sentidu naz

Esan daigun lehenbailehen asko zabaldu dala (7), (8), (9) adibi-
deetako erara egitea (10), (11), (12) adibideetakora egin behar dane-
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an bere. Aldakuntza hau erderearen eraginez egiten da, no se oía, pen -
saba eta sentía esaten baita gaztelaniaz, euskeraz ez da entzun, pentsa -
tu dot eta sentidu dot esango geunkean lekuan. Hau da, euskaldun
batek burututzak joten dauzan pro zesuak gaztelaniadunak buru t u
bakotzat hartzen dauz. 

Baina, zergaitik behar dogu mendebaldean Ez da entzuten izan
(7) eta (10) adibideetakoaren bitartean? Guretzako Ez zan entzuten
iraganaldikoa da gramatikaz eta semantikaz; ez dago modurik amai-
tu barik dagoen denpora baten barruan erabilteko, hau da, ez i n
geinke zan erabili gaur, aurten, aste honetan, hil honetan... eta holan-
go denpora-adberbioak adierazoten dauskuen aldiaren barruan baga-
biz. Beste alde batetik Ez da entzun burutua da aspektuari dagoko-
nez eta guk ez dogu gura adierazo entzutearen ekintzea burututzat,
ezpabere barriz, irakaslearen esplikazinoak iraun dauen bitarte horre-
tan entzutea ez dala gertatu. 

Ba d i rudi beste euskalki batzuetan Ez zan entzuten esaten dabenean
[ - b u rutu] izateari emoten jakola pre f e rentzia eta [-orainaldi, +iraganal-
di] izan arren gramatikan, semantikan oraingo denporan ez a rt zen dala
a d i t z a ren pro zesua. Esan gura da, gramatikeari aituta aditzak ez a u g a r r i
batzuk euki arren semantikeari adituta ez daukozala bard i n a k .

NOZ ERABILI

A) Aditzaren semantikearen araberako erizpidea

Aditz guztiak ez dabe bardin funtzionetan egitura hau aplikake-
ran. Jo daigun adibideetara lehenengo-lehenengo:

(13) Gaurko bazkarian ondo jaten izan dau umeak 
(14) Bakazinoetan ondo jaten izan dau
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(15) Lainotu dau eta etsea hotzituten izan da*(?)

(16) Zure autoak arrankakera guztietan ateretan izan dau zagatea
(17) Telefonotik geitu dozunean joaten izan naz eskolara*
(18) Feria egon ezkero beti joaten izan naz Mungiara

Ad i t z a ren semantikeak badauko zerikusia erabileran. Ez a u g a r r i
semantiko aproposak emongo dauskue baimena hau egituraau era-
bilteko; ostean ezingo da erabili. 

Banatu daiguzan aditzak moltzo bitan. Ekintzak era bitara garatu
leitekez:

a) eten barik: aditzak adierazoten dauena denporan luzatzen da,
baina ez dauko etenik. Etorri ekintzea, esate baterako, etorraldi
bakarrean garatu leiteke, denporan gura dan beste luzatzen dan
etorraldia, baina etorraldi bakarra. 

b) e r re p i k a p e n e a n : e k i n t zea errepikatu egiten da maiztasun
zehaztu edo zehaztu bako baten arabera. Etorri ekintzea hain-
bat etorralditan garatzen danean6.

Beste banaketa ezagun bat erabilita, aditzak trinkioak eta perifras-
tikoak izan leitekez.

Aditz tr i n k o a k : etorri, joan, ibili, erabili, euki, jakin, ekarri,
eroan...

Aditz peri f r a s t i k o a k : jan, josi, bota, batu, ostu, hotzitu, ulert u ,
lagundu...
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6 Aditz batzuk, itxurea danez, errepikapenean garatzen diran ekintzak baino ez
dabez adierazoten. Bota aditza, esaterako. Botaldi bat ezin leiteke denporan luzatu,
baina bai errepikatu.



Aditz trinkoen funtzionamendua

Eten barik: etorri, joan, euki, jakin, ekarri, erabili, eroan...7(trin-
ko guztiak) aditzen ekintzea eten barik garatzen danean ezin leiteke -
ten izan dot/naz egiturea erabili. Ezin leiteke esan:

(19) Zuk ikusi nozunean menditik etorten izan naz*
(20) Dendara joaten izan naz liburutegitik urten dozunean*
(21) Nik eukiten izan dot ordenagailua etsean, zuk eskatu dausta-

zunean*
(22) Berak ekarten izan dauz lorak autoa gelditu jakonean*

Holangoen lekuan etorri naz, joan naz, euki dot eta ekarri dau
aditz-egiturak darabilguz, mendebaldetarrok behinik behin. Et a
badirudi holango kasuetan etorri naz eta ganetikoak ez dabela proze-
su burutu baten barri emoten, ez p a b e re barriz, puntukaritasuna
dagoala horren atzean. 

Er re p i k a p e n e a n : a d i t z a ren ekintzea errepikapenean garatze n
danean, ostera, hau perifrasiau erabili beharrekoa da gure aditz-siste-
man. 

(23) Ni zuk deitu ezkero beti etorten izan naz lagunduten
(24) Bera joaten izan da errekaduak egiten herrira
(25) Nik eukiten izan dot zure ordenagilua gure etsean
(26) Berak ekarten izan dauz lorak amaren urtegunean

Holango perpausetan etorri, joan, euki eta ekarri ekintzak errepi-
katu egiten dira: behin baino gehiagotan etorri, behin baino gehiago-
tan joan, behin baino gehiagotan euki eta behin baino gehiagotan
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7 Ikusi, entzun eta holango aditzak berez trinkoak izan arren aztertzen gagozan
honegaz egituraonegaz perifrastikoak legez funtzionetan dabe. Antza danez, euren
trinkotasuna galdu dabe honeri egituraoneri dagokionez .



ekarri egiten da. Aditzak ez dautso eten bako etorrialdi (joanaldi,
eukialdi, ekarrialdi) bakarrari erreferentzia egiten.

Grafikoki:

2. irudia

Gezi etenak adierazo gura dau ekintze a ren errepikapena, beste
batzuetan ezaugarritzat daukon eten bakotasunaren aurrean.

Aditz perifrastikoen funtzionamendua

Jan, josi, bota, batu, ostu, hotzitu, ulertu, lagundu... aditzakaz,
barriz, -ten izan naz/dot egiturea, aditza eten barik eta errepikapene -
an garatzen danean, bietan, erabili leiala emoten dau. Beherago iku-
siko danez, halan bere, ez dago argi beti hau arauau betetan dan ala
ez; inoz aditzaren semantikeak galarazo egiten dau erabiltea, aditzak
adierazoten dauan prozesua garatzeko moduan dagoan ezaugarriren
bategaitik.

Adibidez adibide:

(27) Jaten izan dau 

a) Eten barik: Ga u rko bazkarian ondo jaten izan dau umeak.
Jatea behin gertatu da, baina jatordu guztian luzatu da, eki-
taldi bakarra denporan luzatu. 

b) Errepikapenean: Bakazinoetan ondo jaten izan dau umeak.
Bakazinoetan jatordu asko egin dau; jatea jatordurik jator-
du errepikatu egin da.
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(28) Josten izan dau

a) Eten barik: Atsoak frakak polito josten izan dauz gaur goize a n
bisitan joan nazenean. Josten egon dan ekitaldia bakarra da. 

b) Er re p i k a p e n e a n : Enkargatu ezkero atsoak polito josten izan
dauz frakak, baina nekatu ei da. Enkargatu jakozan aldi
bakotxean, ez aldi bakarrean.

(29) Hotzituten izan da

a) Eten barik: Lainotu dau eta etsea hotzituten izan da*( ? ).
Hotzitualdi bakarrean jatsi da tenperaturea, denporan hot-
zituz joan da eten barik.

b) Errepikapenean: Aurten iturriko ura bost gradu  hotzituten
izan da lei-gau bakotxean. Leia egin dauen gau bakotxean,
gau guztietan, gertatu da hotzitutea.

Ikusten dogunez, eta gorago abisatu dogunez, aditz perifrastikoa-
kaz bere beti ez da erabiltekoa -ten izan dot/naz e g i t u rea. He m e n
b e re badirudi aditzaren semantikeak eragiten dauela zuze n - z u ze n .
Antza danez, aditzak ekintza dinamiko bat adierazoten dauanean
problema barik erabilten dala hau egitureau, aditzaren ekintzea bai
eten barik bai errepikapenean garatzen danean. Baina aditzak ekintza
estatikoa adierazten dauanean eta ekintzea eten barik garatzen dane-
an inoz problemak agert zen dira -ten izan dot/naz e r a b i l t e k o.
Horregaitik imini jako izarra eta interrogazino zeinua: Lainotu dau
eta etsea hotzituten izan da *(?). Horrexegaitik, ba, josi eta jan aditzak
ez dabe oztoporik iminten honen egituraonen aurrean. 

B) Subjetibidadearen erizpidea

Kasu batzuetan norberak eragiten dau aldi-aspektuen ikuskeran
eta, holangoetan, e k a rten izan dot erakoak definizinoz tokatuko ez
litzakion aldi bateri aplikaturik darabilguz. 
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(30) Lehengo urtean joaten izan naz zinera, baina aurten ez

Ikusten danez, lehengo urt e a n iraganaldiari erre f e rentzia egiten
dautson adberbiala da; ezin leitekio orainaldiko aditzik ondoratu.
Au rten joaten izan naz edo Lehengo urtean joaten nintze n b e h a rk o
lauke objetiboki aditzaren definizinoari adituta. Ha ta guzti bere ,
norbere subjetibidadez lehengo urte hori hurreratu egiten dogu, eta
orainaldikotzat erabili.

Uste dot baliabide hau ganetiko hizkuntzetan bere erabilten dala,
ze gaztelaniaz behinik behin esaten da el año pasado he ido mucho al
cine, berez el año pasado fui mucho al cine beharko laukean lekuan.

GRAMATIKETAN

Lau gramatikatan aurkitu doguna dakargu hona, honen perifra-
sionen azterketearen adibide. Erreferentzia txiker bana egitea esango
neuke izan dala egile bakotxaren zeregina. Gramatiketako azalpene-
tan, usuen, bardintzat joten dira -ten izan dot/naz eta -tu izan
d o t / n a z perifrasiak. Azkuek egiten dau diferentzia, eta, esplikazino
gramatikala sakona ez bada bere, adibideak gaztelaniazko itzulpen
bategaz dakaz. Sano lagungarria da itzulpena ikusteko perifrasiok
biok ez dirala bardinak, diferentziak ez dirala euskalki kontuak. Nire
uste apalean, gramatika modernoak ez dabe Azkueren azalpena gain-
ditu. Oh i t u rea adierazoteko modua dala dinoe gramatika batzuk.
Eritzi honegaz aspektuaren esplikazinotik atera egiten da hau preri-
frasiau, eta ohiturea -ten dot/naz perifrasiagaz bestean adierazoten da
hemen aurkeztu dogunagaz. 

Erabilten dan lekuetan behar beharrezkoa da egiten neban eta egi -
ten dot perifrastikoen artean egiten izan dot erakoak emoten dauen
ñabardurea. Honen azalpena ez dago beste perifrasi biak esplikatze-
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tik aparte. Bata bestearen lagungarri dira; ñabarduraka egiten da
salto batetik bestera. Beraz, ez da ohiturea adierazoteko perifrasi mol -
tzoa esate hutsagaz justifikatzen dan perifrasia. 

Bestalde, zer esan gura da ohiturea esaten danean? Ez da ohiturea
ekintza bat erregulartasunez errepikatzea? Baina aditz burutu bakoak
adierazten dauan prozesua ez da beti erregulartasunez errepikatzen.
Hor dago joan ohi naiz eta joaten naiz perifrasien arteko diferentzia:
batak ohiturea adierazoten dau eta besteak aspektu burutu bakoa.
Honek atzenonek askotan errepikapen erregularra adierazoko dau,
baina ohiturazkoak derrigorra dau erregulartasuna. Honezaz ganera,
lehenago aitatuta geratu danez, aspektu burutu bakoak ekintza baka-
rrari egin lekio erreferentzia, ohiturea adierazoten dauan perifrasiak,
ostera, ekintza hori behin baino gehiagotan gauzatzea esan gura dau.

Ondoren lau gramatikotako aitamenak doaz, iruzkin txiki batzuk
lagun dabezala:

Morfologia Vasca, R.M. Azkue

"Las ideas compuestas de tiempo se indican doblando el auxiliar, es
decir, poniendo el auxiliar en forma infinitiva a continuación del verbo
principal, y luego el auxiliar conjugado. A los presentes habituales sim-
ples ekarten dut y etorten naiz corresponden los compuestos ekarri ukai -
ten dut, y etorri izaten naiz (...)"

Lu zeago azaldu ostean eta itzulpenak "las traducciones pare c e n
duras" esanda justifikatuz adibide batzuk dakaz, itzulpen eta guzti:

"Tiempos compuestos de presente próximo: 

Ekarri ukaiten dut suelo haber traído
Etorri izaten naiz suelo haber venido

Tiempos compuestos de pretérito próximo:
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Ekarri ukan dut lo he traído ya antes
Etorri izan naiz he venido ya antes"

Ge ro abisu emoten dau Azkuek, erabilera entzunagokoak dirala
"Ekarten izan dut" eta "Etorten izan naiz" adibideetan  agiri diranak
b a i n o. Eta, ganera, goiko adibideakaz nahaste " Etorri izaten naiz"
erakoak bere hartzen dauz kontuan, 'Tiempos compuestos de presente
remoto' izentapenaren azpian. Nik neuk ezin neinke honangoak era-
bilten direla konfirmatu. 

Euskal Gramatika, Lehen Urratsak 2, hainbat egile, Euskaltzaindia.

Honetan gramatikaonetan egin izan dute erako perifrasia erakutsi
ostean honako hau dakar:

"Bigarren forma, <tzen> hartzen duena alegia, bizkaieraz
erabiltzen da:

Askotan joaten izan da Bilbora
Pelikula hori baten baino gehiagotan ikusten izan dot"

Euskal Gramatika Laburra : Perpaus Bakuna, hainbat egile,
Euskaltzaindia.

Euskaltzaindiaren gramatikan ez da perifrasi bien artean diferen-
tziarik dagoanik kontutan hartzen:

"Ez dira horiek [lehenago aipatutako modu batzuk] ohi-
tura adierazteko modu bakarrak. Zenbaitetan <tu> / <tzen>
+ izan /ukan perifrasi multzoaz ere baliatzen da hiztuna:

guk ere pentsatu izan dugu hori
askotan joaten izan dira Bilbora"
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Euskal Gramatika osoa, Entzi Zubiri eta Ilari Zubiri.

Hemen bere egin izan dut erako perifrasia azaldu dabe lehenengo
eta amaitzeko honako hau dakar:

"Bizkaieraz, aditz nagusiak <-t(z)en> aspektu-marka har-
tzen du. Adibidez:

Askotan egiTEN IZAN dut hori.
Gehienetan neu bakarrik joaTEN IZAN naiz.
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