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SISTEMA FONETIKOAREN AZALEKO AZTERKETA: BOKALAK 

 

BOKALAK 

 
Euskaran dagozan bost bokale hemen ere badagoz. Baina euskaran bokalak daukien 
ezegonkortasuna hemen bere badago, eta ganera azpimarratuta. 
 
Diakroniatik begiratuta, dardarkari anitzak bokale irekidura sortzen dau bizkaiera osoan lez: 
barridxe, garridxe, txarridxe, berri, gerri eta txerriren parean.  
 

-Er multsoa –ar bihurtzen da hemengo berbetan: bastar, bastarra, bastartu. Alkartu 
esaten da (h)ark (h)ark etimoa jarraituz. 

Baina aurretik i edo u badagoz, orduan –er hori gorde egiten da hemen: ister, bider, 
musker, piper, pitxer, suster. Baina berba hasieran doanean ez da aldatzen beste 
euskalkietan legez: erdi, erbi, erdu. 

 

 –u zaharra aldatu egin da eta –o bihurtu: Iurreta toponimo zaharrak, Idxorreta emon dau 
hemen. Edo Iurretik, Idxorre. 

 

-L silaba trabatuan dagonean, aurreko a ez dau ixten: baltza, arkal, arkalas, tabar. Azken 
forma honek behar bada hobeto gorde dau etimo zaharra: ark-ark. 

e- edo –a protetikoa hartzen dabe mailebu batzuk: arrasoya/ erresoya, arratoya, erregu, 
erresau, errepaseu, errepareu, erregalue, erropia. 

 

Bokalen ez egonkortasuna ezaguna dana euskaran, hemen areagotu egiten da i- edo u- 
aurrean doazanean. Orduan –i- edo –u-bokalaren atzean dagon bokala, itxi egiten da: 
billurre, aitte, andidxe, asurre, ikesi, iketza, urrutue. Hurrengo berbako bokala be itxi 
egiten dau, “bat” determinatzaile zehaztugabea danean: txori bet, arri bet, zaldi bet, begi 
bet, buru bet, txakur bet, egur bet, mustur bet, gailur bet. Gazteleratik antxina hartuta 
“hechura” berbeak “etxure” emon dau hemen. 

 

Asimilaketa: igerri, iruntzi, ikesi; ote >ete; odoleste > odoloste; ogerleko > ogorleko; gezur 
> gusur; urrengo > urrungo; ugari > ugeri. 

Alternantzia be badago: ikusi / ukusi, ikutu / ukutu. Alternantzia hau ganera ondoko 
euskalkiekaz ere badago: uger eiñ, ule, ugelasidxo, untze, urun, urten, (h)uri. Besteetan 
igeri egin, ile, igel, iltze, irin, irten, hiri.  

 

Metatesia be sarri agertzen da. Forma zaharra edo oinarrizkoa hartuta agertzen da. 
Lehenengoa forma zaharragoa edo oinarrizkoa da. Bigarrena hemen hartzen dauan 
forma: Ukitu > ikutu; esparbela > esprabela; barbue > brabue; renegar > ernegeu; 
Zornotza > Zorrontza; Alper andi > Arpel Andi. Mailebuetan, kortxoa > txorkoa. Adineko 
batzuk “frabikia” esaten dabe. 

 


