


azkenaldian = azkenaldi honetan 
≠ azken aldian

Azkenaldian / Azkenaldi honetan gaizki egiten dut lo. 

Zure etxera joan nintzen azken aldian gaizki egin nuen lo.



azkenaldian = azkenaldi honetan ≠ azken aldian

Joera nagusia honako hau da:

Azkenaldi honetan eta azkenaldian esapideek ‘azken boladan, oraintsu 
honetan, azken garaian’ adierazten dute. Azkenaldi hitzak ‘azkeneko 
aldia, hondarraldia’ adierazten du. 

Lanpetuta dabil azkenaldi honetan. / Azkenaldian ez dabil hain pozik. 

XIX. mendearen azkenaldian argindarra eta petrolioa agertu ziren.

Azken aldian esapideak, berriz, hainbatetan errepikatutako zerbaiten 
azken gertaera adierazten du.

Hemen egondako azken aldian alabak hiru urte zituen. 

Sarritan etortzen zen, baina azken aldian arraro samar ikusi nuen. 



batere ≠ bat ere

Ez du batere erosi. 

Ez du bat (bera) ere erosi.



batere ≠ bat ere

Biak dira zuzenak, baina ez dute esanahi bera. Ezezko esaldietan 

erabiltzen dira biak gehienetan, baina inoiz galderazkoetan eta 

baldintzazkoetan ere agertzen dira. Hauxe da bien arteko aldea:

Bat ere esapideak (bereiz idatzita), kasu markak har ditzake.

Gure ikasleetatik batek ere ez du gainditzeko arazorik izango. 

Denetatik bati ere ez.

Izen bati dagokio beti, bat zenbatzailea ukatzen du eta honako hauek 

ditu baliokide: ‘bat bera ere’ eta ‘bat bakarra ere’.

Ez du bat (bera) ere ekarri.



batere ≠ bat ere

Baterek (lotuta idatzita), aldiz, ez du kasu markarik hartzen. Batzuetan 

izen bati lotzen zaio, baina adizlagun gisa ere erabiltzen da adjektibo 

bati, adberbio bati, edo aditz bati dagokionean. Ukapen osoa egiten 

du. 

Ez du batere asmorik azterketarako ikasteko. (izena)

Ez dira batere politak. (adjektiboa)

Ez nuen batere ongi egin. (adberbioa) 

Alkate izateak ez nau batere betetzen. (aditza) 

https://www.euskaltzaindia.eus/component/hiztegianbilatu/?view=frontpage&Itemid=410&layout=aurreratua&antzekoak=ez&sarrera=adizlagun


Batere noiz da deus/ezeren baliokide?

 Ez dira baliokide:

 adjektiboaren maila adierazteko

Horko horiek ez dira batere lagun onak
(*ezer lagun onak). 

 adberbioaren maila adierazteko

Ez du batere ongi egin (*ezer ongi).

 Batere ondo egokitzen da <-ik + izena> 

egiturarekin, izena ezkerrean edo 

eskuinean duela.

Ez da lagunik etorriko batere.

Ez dizut batere dirurik emango.

 Baliokideak dira:

Ez duzu batere jan. Ez duzu 
ezer/deus (ere) jan. 

Hona hemen adibide batzuk:



Batere ukapena adierazteko

Aditzaren osagarri denean, ukapen osoa hobeto adierazten du 

baterek:

Ez da batere erabiltzen. 
*Ez da ezer erabiltzen.



egun on (*egunon)

Egun on, denoi eta eskerrik asko ekitaldi honetan gurekin egoteagatik.



Salbuespenak salbuespen, bereiz idaztekoak

Euskara baturako idazkera zuzenak egun on eta arratsalde on dira. Ez dira 

egoki *arratsaldeon eta *egunon formak. 

Egun on, polita:  *Egunon, polita: 
Arratsalde on, Ander:   *Arratsaldeon, Ander: 

Gaueko agurrak, berriz, bi forma onartzen ditu: gau on eta gabon (Heg.)

Gabon, lagunok!
Gau on eta ondo lo egin.


