
 

G-28   Kausazkoak - 1 
 

 

 “-(e)lako” 
 

 Egitura honek “zergatik?” galderari erantzuten dio eta, kausazko egituren 

artean, berau da kausaltasuna modu zuzenago batez adierazten duena. 

 

 “-(e)lako” egitura perpausaren galdegaia izaten da eta, beraz, 

    – aditz nagusiaren aurretik jarri behar da; 

    – ezezko perpausetan ez-ohiko ordena erabiltzen da. 

 
     Zergatik erosi duzu? -- Merkea delako (erosi dut). 

     Zergatik erosi duzu? -- Garestia ez delako (erosi dut). 

     Joan egin naizelako haserretu da. 

      (Se ha enfadado porque me he ido; 

         Porque me he ido, se ha enfadado) 

     Berarekin joan ez naizelako haserretu da. 

      (Se ha enfadado porque no he ido con él; 

         Porque no he ido con él, se ha enfadado) 

 

 “eta” 
 

 Egitura hau oso erabilia da mendebaldeko euskaran. 
 

 “-(e)lako”egiturak baino kausaltasun ahulagoa adirazten du: 

– Kausazkoa baino gehiago, azalpenezkoa izaten da  
     (“pues”, “puesto que”, “ya que”...); 

    – ez dio galdera bati erantzun zuzena ematen; 

    – ez da galdegaia izaten; 

    – normalean perpausaren amaieran jarri ohi da. 

 
     Etxean geratu da, buruko mina zeukan eta.  

      ≠ Buruko mina zuelako geratu da etxean. 

     Ezin dut erosi, ez daukat dirurik eta.  

      ≠ Dirurik ez daukadalako ezin dut erosi.       

     Ez dakit zertarako ekarri duten, ez du ezertarako balio eta. 

       (... pues, ya que, puesto que no vale para nada) 

     Goazen etxera, berandu da eta.  

       (Vamos a casa, que es tarde) 

 

 Oharra: Aurreko adibidean ez da zilegi “eta”-ren ordez “-(e)lako”  

  erabiltzea  (*Goazen etxera berandu delako.), izatez ez baita  

  benetako kausazko perpausa, kontsekutiboa baizik.  

 

euskarakoldo



 “bait-”

 Aurrizki honek antz handia dauka “eta” formarekin esangurari dagokionez.

 “-(e)lako”egiturak baino kausaltasun ahulagoa adirazten du eta ez da galdera
bati zuzenean erantzuteko erabiltzen. 

 “bait-” egitura aditz laguntzaile edo trinkoari lotuta idazten da. Honek zenbait
aldaketa fonetiko eragiten ditu: 

T + N 

T + D 

T + G 

T + Z 









N 

T 

K 

TZ 

: bainaiz (bait naiz), bainago (bait nago), bainuen (bait nuen)... 

: baita (bait da), baitu (bait du), baitira (bait dira)... 

: baikara (bait gara), baikinen (bait ginen), baikenuen (bait genuen)... 

: baitzara (bait zara), baitzen (bait zen), baitzuen (bait zuen)... 

Gaur ez naiz aterako, nekatua bainago. 

(... pues, ya que, puesto que, que estoy cansado) 

Ez ditut erosiko, garestiak baitira. 

(... pues, ya que, puesto que, que son caras) 

Ezin zuen ordaindu, dirurik ez baitzuen. 

(... pues, ya que, puesto que no tenía dinero) 

Ez ginen aspertzen, gazteak baikinen. 

(... pues, ya que, puesto que éramos jóvenes) 
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