
Bere, haren 
ala 

beraren? 



Bihurkaria edo korreferentziazkoa da. Forma hau erabiliko dugu 
erreferentzia perpausean bertan NOR, NORK edo NORI kasuan 
agertzen denean. Esan nahi da bere erabiliko dugula perpausaren 
subjektua NOR, NORK edo NORI kasuan dagoenean, eta subjektuari 
erreferentzia egin nahi zaionean.

- Saileko euskara arduradunak egin du txostena. Zerbitzuburuak (NORK) bere lana (zerbitzuburuaren 
lana) gainbegiratzeko egun batzuk beharko ditu. [berek, kasu honetan, zerbitzuburuari egiten dio 
erreferentzia] 
 
Saileko euskara arduradunak egin du txostena. Zerbitzuburuak haren (euskara arduradunaren) lana 
gainbegiratzeko egun batzuk beharko ditu. [esan nahi du zerbitzuburuak euskara arduradunaren lana 
gainbegiratuko duela] 
 
- Zerbitzuburua ez da etorri, eta teknikaria (NOR) bere (teknikariaren lana) lana atera ezinik dabil. 
 
Zerbitzuburua ez da etorri, eta teknikaria haren (zerbitzuburuaren lana) lana atera ezinik dabil. 
 
-  Miren hasiberria da. Nagusiari haren lanak (Mirenen lanak) egitea egokitu zaio. 
 
Miren hasiberria da. Nagusiari (NORI) bere lanak (nagusiaren lanak) egitea egokitu zaio. 
 

Bere



Forma soila da. Aurreko esaldian aipatutako zerbaiti edo norbaiti 
egiten dio erreferentzia. Eta erreferentzia lehen aldiz egiten denean 
erabiliko dugu forma soila.

Beraz, ekintzaren egilea aditzean agertzen bada, bere erabili behar 
dugu; aldiz, aditzetik kanpo geratzen denean, haren erabiliko dugu.

- Saileko arduraduna da, eta haren lana (saileko arduradunaren lana) da langileei ardurak banatzea. 

- Administrazioak bere (Administrazioaren) betebeharrak ditu, eta guk geureak. 
 
- Langilea nagusiarekin haserre dago, baina haren (nagusiaren) esana egin behar du. 
 

Haren



Berek perpausean bertan du erreferentzia; aldiz, harenek aurrez 
aipatutako norbaiti edo zerbaiti egiten dio erreferentzia. 

Okerra litzateke honako hau:

- Bere lana txalotu du zuzendariak. (zuzendariak berak egindako lana) 
- Haren lana txalotu du zuzendariak. (aurretik aipatutako beste langile baten lana) 

*Bere lana txalotu du zuzendariak. (gaizki legoke esan nahi badugu zuzendariak langile baten lana 
txalotu duela)

Noiz bere eta noiz 
haren? 



- Mikelek lan bat egin du. Haren (Mikelen) lana txalotu du zuzendariak, eta beraren (Mikelen) lan 
egiteko era goraipatu du. 
[Norbait aipatu dugu, eta hari erreferentzia egiteko haren (forma soila) erabili dugu, eta 
bigarrenez erreferentzia egiteko beraren forma (berretua)] 
 
 
- Mikelek lan bat egin du. Haren (Mikelen) lana txalotu du zuzendariak, eta bere (zuzendariari 
egiten dio erreferentzia) lan egiteko era goraipatu du. 
[Berek erreferentzia egiten dio zuzendariak lan egiteko erari, du aditz-formaren subjektua 
zuzendariak baita] 
 

Harenen forma berretua ez da bere, baizik eta beraren. Beraz, 
honela erabiliko dugu: 
 
Beraren forma berretua da. Dagoeneko anafora soila (haren) erabili 
badugu, eta erreferente bera errepikatu behar badugu, orduan 
erabiliko dugu berretua (beraren). 



Beraren eta beraien forma berretuak dira biak. Harenen forma 
berretua beraren da. 
Haienen forma berretua, aldiz, beren. 
 
Beren forma dugu bihurkaria zein berretua egiteko. Eta bereizketa 
egin nahirik edo, sarritan, erabili ohi da berretua egiteko beraien 
gipuzkerazko forma. Bestalde, bihurkaria eta berretua bereizteko  
joera handia dago bizkaierazko euren forma erabiltzekoa. Baina 
baturako beren hobesten da, bai bihurkaria egiteko baita berretua 
egiteko ere. (ikusi taula) 

Noiz bere eta noiz 
beraren? Eta beren 

eta beraien? 



- Ikusten duzun hura Iker da. Haren (Ikerren) bulegoan izan gara, eta beraren (Ikerren) lankideak 
ezagutu ditugu. 
 
- Langile saiatuak dira. Haien (langileen) etengabeko prestakuntzaz arduratzen gara; horretarako, 
beren (langileen) beharrak zein diren aztertzen dugu. [haien forma soilaren berretua beren da] 

- Bere aulkian eseri da Mikel. (Mikelen aulkian esan nahi du) 
 
- Beren eskubideen defentsan ari dira langileak greban. (langileak langileen eskubideen 
defentsan) 
 
? Euren eskubideen defentsan ari dira langileak greban. (langileak langileen eskubideen 
defentsan) (Baturako hobe beren) 

Bere eta beren bihurkariak dira. Berenen lekuan sarritan erabiltzen  
da euren. (ikusi taula)

Kontuz, beraz, beraren eta beraien ez dira berdinak eta.



neure 
heure 
bere 
geure 
zeure 
zeuen 
beren (euren) 
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Post honetan ikasitakoak kontuan hartuta, zer esango zenuke bi 
hauen inguruan? Berdinak al dira? Zein da aldea? 
 
                                          beretzat 
 
                                          berarentzat 

Soluzioa: Beretzat korreferentziazkoa da, eta berarentzat berretua. Ikusi adibideak: 
 
Miren (hura) lagun mina dut. Harentzat (Mirenentzat) ekarri dut oparia, berarentzat 
(Mirenentzat) soilik baititut begiak. 
 
Mikelek beretzat (Mikelentzat) erosi ditu pastelak. 
Mikelek berarentzat (Mikel ez den beste norbaitentzat) erosi ditu pastelak. [aurretik 
aipatutako beste norbaitentzat] 
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