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SISTEMA FONETIKOAREN AZALEKO AZTERKETA: DIPTONGOAK 

 

DIPTONGOAK 

 

Bokal bi alkartzen diranean, bakoitza silaba baten doa. Silaba bakarra sortzen badabe, orduan 
aldaketa bi dagoz. Bigarren bokalak indarra galdu eta erdibokal bihurtzen da. Orduan berunzko 
diptongoak daukaguz. Hemengo euskaran hurrengo berunzko diptongoak agertzen dira:   

 

-AI-  aitte, ainbet, aittetu, naiñon, bai, ebai, zainddu, anaidxia. Eratorriak euskal berbeak 
kontsonante bat galduta: aittu, aiñddu, aiñeketan eiñ, ainke eiñ, etorri / joan ai . Bertako 
toponimo baten be hauxe bera gertatzen da: Garaitondo > Gaittondo. Mailebua erdaratik 
haratuta: laidxia, praillia. Beste berba batzuetan ostera, diptongoa ezabatu egiten da, 
bizkaierako beste esparru batzuetan lez: zaintiratua >santiretue; ezpain > espan; igitai > 
igitidxe. 

 

 -AU- : lausoa, lausotu, lau, ardau, amalau, au, auxe, makallau. Euskal hitzetik eratorrita: 
dago > dau;  -ago konparatzaileak –au emoten dau. Leenago > lenau; goizago > goixau; 
geroago > geroau, andiago > andidxau. Erdal mailebu bat be agertzen da: Santidxau 
egune. Berba gitxi batzuetan diptongoa ezabatu ere egiten da: aurpegia > arpeidxe / 
arpidxe. 

 

-EU- : eun, geu, geure, seure, neure. Toponimoetan, Euba. Euskal hitzetatik eratorriak: 
euskidxe, euki. –AU- diptongoa itxi eta hortik sortzen dira diptongo asko hemen: eusi, 
eurrien, eutze, geur, geusia, topeu, dxeusi / jeusi, eusoa, eustu, arrapeu. Toponimoetan, 
Eustoa, Eustolarre. Erdal mailebuetan, antroponimoen kasuan diptongoa ezabatu egiten 
da: Ujunin, Usebio, Ujunio, Ufemi. Elta adizkien kasuan ere bardin: esan dust, esan dotzo, 
esan dosku; erosiko neke, ekarriko leke. 

  

-EI- : leidxe, beidxe, deidxonak, beintzet, ogei. Euskal hitzetatik eratorriak: eingo leke, 
arpeidxe, desein, eixu. Adizkiak –ai- diptongoaren itxiduratik: deiten, deidxen, deittesan.  

 

-OI- : goiko, loi, soidxe, erroidxena. Toponimoetan, Ergoidxen, Gaittigoitti (Garaitagoiti). 
Eratorriak euskal hitzetik: oiñ, oingoan. Erdal mailebuak: garrafoi, koltxoi, kamioi, furgoi. 
Euskal hitz batzuetan  ezabatu egiten da diptongo hau hemen: iños, nos, nosonos, 
nosnai. 

 

Bigarren diptongo mota gorunzkoak dira. Honeetan lehenengoa da erdi bokala eta bigarrena 
bokal osoa.  

 

–UA, UE, UI. Honeek gazteleran emoten dira eta euskeran oso bakanak dira. 
Antroponimo bat badago: Sagardui. Eratorria, Seanui toponimoan: Seanuire, Seanuittik, 
Seanuiko. Mailebuz hartutako berba batzuetan badagoz hemengo euskaran: guarda-
sobillek, bueno, bueltan, bueltaka, buelue (arroparena). IO diptongoa ez da agertzen 
hemendo euskaran. Best euskalki batzuetan, egon badago. 

 

Hemengo euskaran bokalak alkartzen diranean gehienetan bakoitzak bere silaba gordetzen 
dau. Baina emoitza ez da bardina auzo guztietan. 

 

-A+A > IA / IE 
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Alabia / alabie; arrebia / arrebie; koñetia / koñetie; tabernia/ tabernie; nebia / nebie; ankia/ 
ankie. Sortaldeko eta sartaldeko auzoen arteko bereizkuntza da, lehenengoa, sartaldeko 
auzoena izanik. 

 

-E+A > IA / IE: 

Semia / semie; umia / umie; kumia / kumie; alkatia / alkatie; kalia / kalie; atia / atie; lusia / 
lusie; bier; sietz . Ia mendebaldean, eta ie, ekialdean. Hitza deklinatzen danean be bardin 
gertatzen da: atzean > atzien; aurrean > eurrien; neure artean > neure artien; zareala > 
sariela. 

 

-I+A : orridxe, arridxe, ogidxe, txarridxe, maidxe, andixe, garidxe, sasidxe, igitidxe, 
burdidxe, busterridxe. Esparru osoan kontsonante antihiatiakoa sortzen dabe. 

 

-O+A:  basoa / basue; astoa / astue; emengoa / emengue; joan / juen; sosoa / sosue; 
biregarroa / biregarrue; oloa / olue. Oa mendebaldean eta ue ekialdean 

 


