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Perpaus kontzesiboetan menpeko perpausak oztopo edo eragozpena adierazten du;

hala ere, eragozpen hori ez da nahikoa perpaus nagusia bete ez dadin. Hona hemen

egitura kontzesiborik ohikoenak:

1. ARREN

2. NAHIZ ETA

3. «BA... ERE»

4. «-AGATIK ERE»

5. «-TA ERE», «-RIK ERE»

6. GABE ERE (BARIK ERE)

7. «-LA(RIK) ERE»

8. datorreNA datorreLA

9. Beste zenbait egitura kontzesibo
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ARREN

Egitura hau bi eratara erabil daiteke: adizki jokatuekin eta adizki jokatugabeekin.Adizki 
jokatuekin erabiltzen denean, aditz laguntzaileak «-N» atzizkia hartzen du,ondoren arren 
jartzen delarik. Adizki jokatugabeekin erabiltzen denean,arren aditz-partizipioaren atzean 
jartzen da besterik gabe. Bestalde,menpeko perpaus gehienetan bezala, honetan ere 
menperakuntzaren marka amaieran jartzen da, gai-nerako osagaiak aurrera igarotzen direlarik. 
Hona hemen eskema bat:

Baiezkoa : Jon beldu (deN) ARREN. ::> Jon heldu ARREN.
Ezezkoa : Jon heldu EZ (deN) ARREN. ::> Jon heldu EZ ARREN.

Bistan denez,nahikoa da aditz laguntzailea ezabatzea forma ez jokatua lortzeko
Ikus dezagun zenbait adibide:
a) Adizki jokatuekin

Ordaindu didateN ARREN, ez dut egingo.
Ordaindu EZ didateN ARREN, egingo dut.
Azken ariketa egin EZ nueN ARREN, aprobatu dut.
Berandu deN ARREN, joango naiz.

b) Partizipioarekin

Ordaindu ARREN, ez dut egingo.
Ordaindu EZ ARREN, egingo dut.
Azken ariketa egin EZ ARREN, aprobatu dut.
Berandu izan ARREN, joango naiz.

Esan beharra dago eguneroko euskara mintzatuan eta are idatzian ere forma
jokatugabeak direla erabilienak alde handiz, batez ere etorkizuna adierazteko. Bestalde,ohar 
zaitez forma jokatugabeak pertsona eta aldi guztietarako (baita subjuntiborako ere) balio 
duela. Adibidez:

a) Txarto egin ARREN, ordaindu egin didate. (egin dudan arren)
b) Txarto egin ARREN, ordaindu egin zieten. (egin zuten arren)
c) Txarto egin ARREN, ordaindu eginGO dizute. (egingo duzun arren)
d) Txarto egin ARREN, ordaindu eginGO digute. (egin dezagun arren)

Egituraren balio kontzesiboa azpimarratu nahi denean, ERE lokailua erabiltzen da hitz 
indargarri gisa. Hona hemen adibide banaka batzuk:

Gogorik izan ez ARREN ERE, egin egin behar duzu.
Den-dena jakin ez ARREN ERE, ez dio ardura.
Hamaika bider errepikatu ARREN ERE, ez duzu ezer lortuko.

Bestalde, forma jokatugabean, ezezkoetan, ez partikula partizipioaren aurretik zein atzetik jar 
daiteke. Adibidez:

a) Partidua irabazi EZ ARREN.
b) Partidua EZ irabazi ARREN.

Erabilera biak zuzenak badira ere, egokiago dirudi jatorrizko ordena (a) gordetzea, ez 
partizipioaren atzean jarriz.
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NAHIZ ETA

Egitura hau aurreko atalean aztertutakoaren baliokidea da; baina, hura ez bezala,hau 
perpausaren hasiera-hasieran jartzen da. Gainerakoan berdin-berdinak ditugu. Beraz,hau ere bi 
eratara erabil daiteke: adizki jokatuekin eta adizki jokatugabeekin. Adizki jokatuekin 
erabiltzen denean, aditz laguntzaileak «-N» atzizkia hartzen du. Adizki jokatugabeekin 
erabiltzen denean, nahiz eta perpausaren hasieran jartzen da eta amaieran aditz-partizipioa, 
besterik gabe. Hona hemen eskema bat:

NAHIZ ETA Jon heldu (deN). ~ NAHIZ ETA Jon heldu.
NAHIZ ETA Jon heldu EZ (deN). ~ NAHIZ ETA Jon heldu EZ.

Aurreko eskeman ikus daitekeenez, nahikoa da aditz laguntzailea ezabatzea forma ez jokatua 
lortzeko. Ikus dezagun zenbait adibide:
a) Adizki jokatuekin

NAHIZ ETA dirurik EZ daukadaN, ondo bizi naiz.
NAHIZ ETA gogorik EZ daukazuN, joan egin behar duzu.
NAHIZ ETA oporretan nagoeN, ez nago gustura.
NAHIZ ETA lortuko EZ dudaN, saiatu egingo naiz.
NAHIZ ETA gustatuko litzaidakeeN, ezin dut.

b) Partizipioarekin

NAHIZ ETA dirurik eduki EZ, ondo bizi naiz.
NAHIZ ETA gogorik izan EZ,joan egin behar duzu.
NAHIZ ETA oporretan egon, ez nago gustura.
NAHIZ ETA lortu EZ, saiatu egingo naiz.

Esan beharra dago eguneroko euskara mintzatuan eta are idatzian ere forma jokatugabeak 
direla erabilienak alde handiz, batez ere etorkizuna adierazteko. Bestalde,ohar zaitez forma 
jokatugabeak pertsona eta aldi guztietarako (baita subjuntiborako ere ) balio duela. Adibidez:

a) NAHIZ ETA ondo egin, ez dut lortu. (Nahiz eta ondo egin dudan)
b) NAHIZ ETA ondo egin, ez zuten lortu. (Nahiz eta ondo egin zuten)
c) NAHIZ ETA ondo egin, ez du lortuKO. (Nahiz eta ondo egingo duen)
d) NAHIZ ETA ondo egin, ez du lortuKO. (Nahiz eta ondo egin dezan)

Forma jokatugabean,ezezkoetan,ez partikula partizipioaren aurretik zein atzetik jar daiteke. 
Adibidez:

a) Nahiz eta partidua irabazi EZ.
b) Nahiz eta partidua EZ irabazi.

Erabilera biak zuzenak badira ere, egokiago dirudi jatorrizko ordena (a) gordetzea,ez 
partizipioaren atzean jarriz.

Zenbait lekutan nahiz bakarrik erabiltzen da; hau da, eta hitz indargarria kenduta.Bestalde, 
gehienetan «-N» menperagailuarekin erabiltzen bada ere, zenbaitetan«-LA»rekin erabilita ere 
aurki daiteke.
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«BA... ERE »

Egitura hau ere perpaus kontzesiboak egiteko erabiltzen da. Aditz laguntzaileari edo trinkoari 
«BA-» aurrizkia erantsiz eta ondoren ERE lokailua gehituz eratzen da. Bistan denez, funtsean, 
egitura honen azpian baldintza dago. Hona hemen eskema bat:

Egiten BAduzu ERE
Egiten EZ BAduzu ERE

Aurreko eskeman ikus daitekeenez, «BA ERE» egitura perpausaren amaieran jartzen da, 
gainerako osagaiak hasierara igarotzen direlarik. Ikus dezagun zenbait adibide:

Gaixorik BAdago ERE, etorri egin behar du.
Sinesten ez BAduzu ERE, egia da.
Gogorik ez BAdaukat ERE, egin egin behar dut.
Konpondu dut, zirudien baino zailagoa izan BAda ERE.
Gezurra BAdirudi ERE, egia da.
Jende askorik ez BAzegoen ERE, primeran pasa genuen.
Bera etorriko BAlitz ERE, ezingo luke ezer egin.
Munduko urre guztia ordainduko BAlidate ERE, ez nuke egingo.
Hori horrela da; eta izango ez BAlitz ERE, berdin dit.

Bistan denez, egitura hau era guztietako baldintza-adizkiekin erabil daiteke,
orainaldikoak, iraganaldikoak zein alegiazkoak izan.

Baldintza + ERE
Aurreko atalean aztertutakoa ez ezik, baldintzazko egitura gehientsuek ere lokailuarekin 
erabiltzen direnean, balio kontzesiboa hartzen dute. Besteak beste,«-z gero ere», «-t(z)ekotan 
ere», «-t(z)ekoz ere» eta «ezik ere» aipa ditzakegu. Dena dela, «ba ere» da alde handiz 
erabiliena. Hona hemen zenbait adibide:

Aberatsa izanEZ GERO ERE, sekula ez nuke horrelakorik egingo.
Lasai!, joaTEKOTAN ERE, ez diot inori esango.
(Mikel etorri EZIK ERE, hemen daudenekin moldatuko gara.

«-AGATIK ERE»

Egitura kontzesibo hau aditz-partizipioari «-AGATIK ERE» gehituz lortzen da. Egitura hau 
Iparraldean erabiltzen da nagusiki, mendebaldeko euskalkietan erabat ezezaguna ez bada ere. 
Hona hemen zenbait adibide:

Irakasleak berak esanAGATIK ERE, ez dut zertan egin.
Hori eginAGATIK ERE, ez du ezer lortuko.
Bera etorriAGATIK ERE, berdin dio.
Gu ez joanAGA TIK ERE, ez da ezer gertatuko.
Bera izanAGATIK ERE, ez diot utziko.
Behin edo behin huts eginAGATIK, ez da ezer gertatzen.
Oso gaztea izanAGATIK, onen-onenetarikoa da.

Kontuan hartu behar dugu hau kontzesiboa dela, eta ez dugula nahastu behar egitura 
kausalarekin –T(z)EAGATIK. 
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 «-TA ERE», «-RIK ERE»

Egitura hau «-TA» eta «-RIK» atzizkiez baliatuz osatutako partizipio adberbialei ERE gehituz 
eratzen da. Hona hemen zenbait adibide:

Milioi bat ordainduTA ERE, ez nuke egingo.
Kontrakoa esanDA ERE, ez dizu kasurik egingo.
Mesedez eskatuTA ERE, ez dizut emango.
Horrela izanIK ERE, horrek ez du ezer aldatzen.
Lehergailu bat zegoena jakinIK ERE, ez ziguten ezer esan.
Batera eta bestera ibiliRIK ERE, alfer-alferrik duzu.

Ezezkoetan, ez partikula partizipioaren aurrean zein atzean jar daiteke. 
Hori EZ jakinDA ERE, berdin-berdin egin dugu.
Hori jakin EZ ETA ERE, berdin-berdin egin dugu.
Bera EZ etorriTA ERE, ez digu ardura; moldatuko gara.
Bera etorri EZ ETA ERE, ez digu ardura; moldatuko gara.

GABE ERE (barik ere)

Egitura hau ezezkoetan baino ezin da erabili, eta aditz-partizipioaren atzean gabe ere (barik 
ere) gehituz lortzen da. Hona hemen zenbait adibide:

Ezer esan GABE ERE, badakit zer pentsatzen ari zaren.
Ikusi BARIK ERE, banekien zuek zinetena.
Entzun GABE ERE, badakit zer esango duen.
Gonbidatu BARIK ERE, etorriko da. Badakizu nolakoa den.

 «-LA(RIK) ERE»

Egitura kontzesibo hau denborazko «-LA(RIK»> egiturari ERE lokailua gehituz lortzen da. 
Gainerakoan, «ba ere» egituraren baliokidea dugu. Hona hemen zenbait adibide:

Denok han geundeLA(RIK) ERE, ezin izan genuen ezer egin.
Nahi ez dueLA(RIK) ERE, berez ateratzen zaio.
Aldez aurretik nekieLA(RIK) ERE, ustekabean harrapatu ninduen.
Oso berandu zeLA(RIK) ERE, ez nengoen batere nekatuta.
Edozer gertatzen deLA ERE, zu ez larritu.

Dena dela, egitura honek erabilera mugatu samarra daukala esan behar da.
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DatorreNA datorreLA 

Egitura hau errepikaketaz baliatzen da balio kontzesiboa adierazteko: lehen osagaiak erlatiboa 
eta bigarrenak «-LA» hartzen du . Hona hemen zenbait adibide:

DATORRENA DATORRELA, zuk ez zabaldu atea.
Zer da, neska ala mutila? DENA DELA, nik berdin-berdin maiteko dut.
Esaten DUENA esaten DUELA, zuk ez egin kasurik.
Egiten DUTENA egiten DUTELA, zu lasai egon.
Gertatzen DENA gertatzen DELA, zu ez mugitu hemendik.

Zenbaitetan erlatiboaren ondokoa ez da ezabatzen eta deklinatu egiten da. 
DAGOEN lekuan DAGOELA, aurkitu egingo dut.
Heltzen ZAREN orduan heltzen ZARELA, abisa iezadazu.
DEN modukoa DELA ere, berdin dit; ez da ikusiko eta.
DATOZEN bidetik DATOZELA ere, hemendik igaro behar dute.
ZAUDEN lekuan ZAUDELA ere, ni zurekin egongo naiz.

Bistan denez, batzuetan, balio kontzesiboa azpimarratzeko, ere lokailua erabiltzen da indargarri 
gisa. Bestalde, dena dela lokailua egitura honetatik dator, denboraz bere esangura nolabait 
zabaldu egin bada ere.

Bada egitura honen antzeko esangura duen esapide bat: kosta ahala kosta.
Hau gaur amaitu behar dut, KOSTA AHALA KOSTA.

KOSTA AHALA KOSTA, egin egin behar dugu.

Beste zenbait egitura kontzesibo

Aurreko ataletan aztertu ditugun egitura kontzesibo guztiak aditzaren gainean  eraikitzen dira. 
Hala ere, zenbaitetan aditza ezabatuta dago. Halakoetan, euskarak beste zenbait egituraz 
baliatzen da egitura kontzesiboak egiteko. Hona hemen erabilienetako batzuk:

1. euria GORABEHERA

Egitura hau izen-sintagmari gora-behera esapidea gehituz eratzen da. Hona hemen zenbait 
adibide:

Elurra GORABEHERA, gora-goraino heltzen saiatuko gara.
Zer moduz lan berrian? Soldata GORABEHERA, pozik nago.
Trafikoa GORABEHERA, garaiz heldu gara.
Zuk diozuna GORABEHERA, ez dut batere garbi ikusten.

2. euriaAGATIK ERE

Egitura hau aurrekoaren baliokidea da, eta izen-sintagma NORENGATIK kasuan deklinatuz eta 
ondoren ERE lokailua gehituz lortzen da. Hona hemen zenbait adibide:

Tranpa egin du, baina horreGATIK ERE, ez du irabazi.
IstripuAGATIK ERE, nahiko ondo dago.
MehatxuENGATIK ERE, ez dugu etsiko.
Asko ordaintzen dute, baina diruAGATIK ERE, ez dut egingo.
Oztopo guztiENGATIK ERE, aurrera jarraituko dugu.
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3. euria ETA GUZTIZ ERE 

Egitura honek ere balio kontzesiboa dauka, eta dagokion sintagmari eta guztiz ere esapidea 
gehituz eratzen da. Ikus dezagun zenbait adibide:

Gogorra da; baina, hala ETA GUZTIZ ERE, oso pozik nago.
Euria ETA GUZTIZ ERE, mendira joan dira.
Alarma ETA GUZTIZ ERE, autoa lapurtu didate.
Laguntza ETA GUZTIZ ERE, ezin izan dugu ezer egin.

Egitura honetatik dator hala eta guztiz ere esapidea 

OHIKO AKATSAK

1. Ohiko akats bat menperakuntzaren marka perpausaren amaieran ez jartzean datza, atzean 
zenbait osagai gehituz. Adibidez:

* Izan ARREN berandu, joan egingo naiz.
Berandu izan ARREN, joan egingo naiz.
* Esan ARREN txarto dagoela, ez duzu ezer lortuko.
Txarto dagoela esan ARREN, ez duzu ezer lortuko.
* Ez BAda ERE oso handia, guztiok sartuko gara.
Oso handia ez BAda ERE, guztiok sartuko gara.
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