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Hitzaurrea 
 
Edozein hizkuntzaren jabekuntza prozesua aztertu eta deskribatzeko 
ezinbestekoa da luzetarako ikerketak egitea. Aldikotasun finko batekin haurrek 
egoera natural batean bat-batean esaten dituztenak batzen dituzte ikerketa 
hauek. Ekoizpen datu hauetan oinarrituta, hizkuntz jabekuntzaren ikertzaileak 
haurrek duten momentuan momentuko hizkuntz gaitasuna deskribatzen 
saiatzen dira; hots, esaten duten horren arabera, haurrek dakitena eta ez 
dakitena erabakitzen da.  
 
Eta arazoa askotan hor dago: haurren ekoizpenetan elementuren bat ez 
agertzeak ez duela beti gaitasunik eza adierazten. Euskaraz hala gertatzen da 
ergatiboaren jabekuntzarekin: ekoizpen datuetara jotzen badugu, haurrek kasu 
marka honekin zailtasunak dituztela argi gelditzen da, hilabete gutxi batzuetan 
haurrek ez dutelako kasu marka hau beharrezkoa litzatekeen testuinguru 
guztietan ahoskatzen. Esan genezake, esan den bezala, haurrek huts egiten 
dutela oraindik sistema gramatikala ondo osatuta ez daukatelako. Baina, 
benetan nola erabaki ekoizpenik eza gramatika gabezia bati dagokiola? 
  
Tesi honek egiten duen ekarpenik handiena horixe da: metodologia 
esperimentala erabiliz, haurrek ergatiboarekin izan dezaketen zailtasuna 
isolatzen duen froga baten bitartez, osatu egiten da ekoizpenetatik abiatuta 
egin den haurren gaitasunaren deskribapena. Ulermen frogarekin haurrek, kasu 
gramatikalei dagokienez behintzat, sistema gramatikala osatuta dutela 
erakusten dut.  
 
Gainera, ikerketa lan hau zentzu honetan har dezakegu aitzindaritzat 
euskararen jabekuntzaren alorrean: egin diren deskribapen gehienek, bat izan 
ezik, luzetarako ikerketetan bildutako bat-bateko datuak erabili dituzte 
jabekuntza eta garaparen deskribapena egiteko. Metodologia esperimentala 
erabili zuen ikerketa bakarra  Idiazabal & Bronckart (1982) ikertzaileena da. 
Edozelan ere, ikertzaile hauen esperimentuan parte hartu zuten haurrak 
nagusiagoak ziren nire tesian egindako lanean parte hartu dutenak baino (haur 
txikienak 2;02 urte zituen). 
 
Ohikoa denez tesi baten idazketan, gaia murriztu egin behar da eta nik neuk 
ere hala egin behar izan nuen. Dena den, ausardia izango dut etorkizunerako 
gaiak proposatzeko. Alde batetik, esperimentu honekin lortutako emaitzak 
beste esperimentu baten bitartez berresten diren ikustea interesgarria litzateke: 
itemak aldatuz, emaitzak zabaltzea oso onuragarria litzateke. 
 
Amaitzeko, nire gaur egungo lanari lotuago dagoen ildo bat arakatzea 
ezinbestekoa iruditzen zait: jakinda haurrak gero eta arinago eskolatzen direla 
eta hizkuntzaren garapenean gurasoek ez ezik eskolak ere rol inportante bat 
jokatzen duela, eta kontutan hartuta eredu eleanitza zabaltzen ari dela 
eskoletan, behar-beharrezkoa deritzot hizkuntza ezberdinetan haurrek izan 
dezaketen gaitasuna neurtzeko tresna edo froga linguistiko egokiak 
diseinatzeari, emaitza horietan oinarrituta jabekuntza bultzatzeko material 
lagungarriak sortuko baditugu. 
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Eta azkenik (baina nire gogorapenetan lehen-lehena), “liburutxo” hau zeuri 

dedikatutakoa da, amona; agindu notsun eta azkenean lortu dot amaitzea. Faltan 
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1. SARRERA 

 

 

1.1. Ergatibo kasuaz jabetzea benetako arazoa ote? 

 

Euskaraz aditzaren argumentuek kasu hauek jasotzen dituzte: aditz 

iragankorren subjektuari ezartzen zaion kasua eta –k bezala gauzatzen den ergatibo 

kasua; aditz iragankorren objektuari eta aditz iragangaitzen subjektuari ezartzen zaien 

kasua eta –Ø bezala gauzatzen den absolutibo kasua; eta, azkenik, aditz iragankorren 

eta iragangaitzen zeharkako objektuari ezartzen zaion kasua eta –(r)i bezala 

gauzatzen den1 datibo kasua. Euskararen jabekuntza aztertu duten autoreek bat 

egiten dute ezaugarri batean: aztertutako haurrek ergatiboaren jabekuntzarekin 

arazoak omen dauzkate. Beste kasuekin ez bezala, ergatiboa erabiltzen hasten diren 

arren, haurrek ez dute kasu marka hau beharrezkoa den testuinguru2 guztietan 

erabiltzen; are gehiago, markatu bako testuinguruak ugari dira.  

 

 

1.2. Arazoa zertan den eta haren interpretazioak  

 

 Kasu gramatikalen jabekuntza hiru arotan banatu daitekeela dirudi: lehenengo 

aroan haurrek ez dute kasu markarik ekoizten. Haurrak, 2;04 urte inguru dituztenean, 

kasu markak ekoizten hasten dira baina ez beharrezkoak diren testuinguru guztietan. 

Kasu-markaketa ez-heldu honek bospasei hilabete irauten du. Ekoizpen hauek 

                                                      
1  Kasuen ezarketari dagokion banaketa hau ez da hain sinplea. Bigarren kapituluan azalduko dudan bezala, aditz 
iragangaitz batzuen subjektuek ergatibo kasua jasotzen dute absolutiboaren aztarnarik ere gabe. Aurrerago, 2.2. 
atalean aurkezten ditudan analisietan ikusi ahalko du irakurleak nolako kasu sistemak proposatu diren euskararen 
bitxikeria hau azaltzeko.  
  
2  Tesi honetan erabiliko dudan esparru teorikoaren arabera dago definituta testuingurua: perpaus mailara mugatzen 
da. 
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bigarren aroa osatuko lukete. Momentu horretatik aurrera, haurrek kasu markak 

helduek bezala erabiltzen dituzte: hirugarren aroan murgilduta daude3.  

Bigarren aroan gertatzen denari eman zaion interpretazioa kasu marka baten 

erabileraren gorabeheretan oinarrituta dago. Alde batetik, absolutibo kasuari dagokion 

marka –Ø denez, zaila da kasu honen erabilera heldua den edo ez egiaztatzea; eta 

bestetik, aztertutako corpusetan datibo kasua behar duten testuinguruak nahiko urriak 

direnez eta dauden adibide apurrak markatuta daudenez, zaila da halaber kasu honen 

jabekuntzak arazorik sortzen duen jakitea. Beraz, ergatiboaren jabekuntza da, itxura 

baten behintzat, haur hauentzat arazoa.  

 Bi iturburu ezberdin proposatu izan dira ergatiboaren zailtasuna azaltzeko. 

Barreñak (1995, eta ondorengo lanak) eta beste autore batzuek (Ezeizabarrena eta 

Larrañaga 1996; Elosegi 1996, 2000; Byrnes Austin 2001) arazoa sintaxian oinarrituta 

egon daitekeela proposatzen dute. Elosegik (1996), zeharkako modu batean bada ere, 

arazoa fonologikoa izan daitekeela iradokitzen du. Arazoaren abiapuntua sintaxia dela 

defendatzen dutenak gramatikaren jabekuntza mailakatua delako teorian oinarritu dira 

(Radford 1986, 1990, 19964). Teoria honen arabera, gramatika unibertsalaren 

parametroak eta kategoria sintaktikoak jaiotzatik eskura izan arren, kategoria hauekin 

lotutako egitura sintaktikoak modu mailakatuan pizten dira: hasieran proiekzio lexikoak 

baino ez dira pizten (izen sintagmak (IS), adjektibo sintagmak (AdjS)…); gero proiekzio 

funtzionalak pizten doaz baina hauek ere modu mailakatuan pizten dira (hots, 

lehenengo inflexioari (INFL) lotutako ezaugarriak topatuko ditugu ekoizpenetan; 

hilabete batzuk igaro ondoren, konplementatzailea (KONP) buruari lotutako 

ezaugarriak agertzen dira).  

Hortaz, eta kasu gramatikalak inflexioarekin lotuta daudenez, proiekzio 

funtzional hori piztu arte haurrek ezingo dituzte hauei dagozkien morfemak ahoskatu. 
                                                      
3  Hirugarren kapituluan ikusiko dugun bezala, aro hauek beste ezaugarri batzuekin ere lotu izan dira (lehenengo 
aroa, elementu funtzionalik ezarekin; bigarren aroa, INFL buruarekin lotutako elementuak agertzearekin; eta hirugarren 
aroa, KONP kategoria funtzionalari lotutako ezaugarriak agertzearekin).  
 
4  Haurrek hasieran duten gramatika helduena ez bezalakoa delako hipotesia Radfordek ez ezik beste batzuek ere 
defendatu dute: hauen artean, Guilfoyle & Noonan (1988) edo Lebeaux (1988). Ikertzaile hauek egin dituzten 
proposamenen muinean Radfordek defendatzen duena dagoenez, ez naiz luzatuko berauen teorien azalpenean.  
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Honek azalduko luke lehenengo aro horretan gertatzen dena: hots, haurrek inolako 

kasu markarik ez ekoiztea. Bigarren aroan proiekzioak piztu diren arren, haurrek ez 

dituzte kasu markak helduek bezala erabiltzen, proiekzioak ez daudelako oraindik ere 

behar bezala finkatuta (cf. Barreñak emandako azalpena Radforden (1990, 1996) 

lanetan oinarrituta). Hirugarren aroan, berriz, inflexioa ondo finkatuta dagoenez gero, 

haurrek helduek bezala erabiliko dituzte kasu marka guztiak.  

Arestian aipatu bezala, Elosegi (1996) fonologian oinarritutako azalpen bat 

ematen saiatzen da (azkenik baztertzen duen arren). Autore honek ergatiboa 

beharrezkoa den testuinguruak aztertzea proposatzen du. Berak aztertutako haurrak 

gehiagotan ekoizten du ergatiboa bokal aurrean dagoenean, ergatiboa behar duen 

sintagma ekoizpenaren amaieran edota kontsonante baten aurrean dagoenean baino. 

Hiru urtetik aurrera haurrak ahoskatzen ez dituen ergatibo guztiak kontsonante aurrean 

daudenez, arazoa fonologikoa izan daitekeela iradokitzen du.  

Laugarren kapituluan sakonduko dut interpretazio hauetan, baina ikerlerro bi 

hauek arazotsuak direla aurreratu behar dut. Ergatiborik eza sintaxiarekin lotzen duen  

hipotesiak aurreikusten du haurrek, inflexio burua oraindik ere finkatuta ez dutenez, 

akatsak egingo dituztela inflexio buru honekin lotutako hiru kasuak erabiltzerako 

orduan (absolutiboa, ergatiboa eta datiboa); bestela esanda, haurrek kasu marka 

hauek edozein sintagma markatzeko (egokia zein desegokia izan) erabiltzea esperoko 

genuke (egitezko hutsak).  

 Beraz, corpusetan ergatiboaren erabilera desegokiaz gain, absolutibo eta 

datiboen erabilera erratuak ere topatu beharko genituzke. Ikusiko dugunez, hau ez da 

inondik inora ere gertatzen: lehenengo, arazoak ergatiboaren erabilerara daude 

mugatuta; eta bigarrenik, ergatiboaren erabilerari dagokionez, haurrak erratzen 

direnean, ez-egitezko hutsak baino ez dituzte egiten: hau da, ergatiboa beharko 

luketen sintagma batzuk markatu gabe uzten dituzte baina ez dute kasu marka hau 

beste kasu bat jaso beharko luketen sintagmak markatzeko erabiltzen (esaterako, 

absolutiboa beharko lukeen sintagma bat markatzeko). Gauzak horrela, orain arte 
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bildutako datuetan oinarrituta behintzat, ezin esan dezakegu haurren sistema 

gramatikala ez dagoela behar bezala garatuta5.  

Arazoa fonologikoa izan daitekeelako iradokizunari dagokionez, arazoa koda 

posizioan dagoen -k hotsa ahoskatzea balitz, orduan berdin-berdin topatu beharko 

genituzke ahoskatu izan ez diren pluralak (-k) edota partitiboak (-rik) edo aditz 

laguntzaileetan ergatiboari dagokion –t morfema. Tamalez, ez dago beste morfema 

hauen adibide nahikorik hipotesi hau egiaztatzeko.  

Honengatik guztiarengatik, orain arteko ikerketen argitara ergatiboaren 

zailtasuna zertan oinarritzen den argitzerik ez dagoenez, ikerketa honetan barrena 

ulermena aztertzea proposatzen dut eta horretarako jarraian azalduko dudan froga 

diseinatu dut.  

 

 

1.3. Ulermen mailan ere berdin gertatzen ote da? 

 

Aztertu izan diren hizkuntza guztien jabekuntza prozesuek bat egiten dute 

ezaugarri batean: haurrek ez dituzte morfema funtzionalak ekoizten denbora jakin bat 

pasatu arte. Eta egoera honek ez du zerikusirik ez hizkuntza morfologikoki ergatiboa 

edo akusatiboa izatearekin, ez hizkuntza morfologikoki aberatsa edo pobrea 

izatearekin. Ingelesaren6 kasuan, esaterako, haurrek ez dituzte determinatzaileak edo 

aditz laguntzaileak edo aditzetan singularreko hirugarren pertsonari dagokion –s 

morfema modu emankorrean erabiltzen hilabete batzuk pasatu arte. Berdin gertatzen 

da gaztelaniaren edo italieraren jabekuntzari erreparatzen badiogu (Hernández Pina, 

1984; López Ornat, 1994; Pizzuto eta Caselli, 1992, 1993). Egoera honen aurrean, eta 

                                                      
5  Hipotesi honen kontra egiten duten beste argudio batzuk egon badaude: laugarren kapituluan zehar berrikusiko 
ditut eta, 4.3. azpiatalean laburtuko ditut.  
 
6  Ingelesa, morfologikoki akusatiboa da, hau da, kasu bera jasoko dute aditz iragankorren zein iragangaitzen 
subjektuek. Honez gain, ingelesa morfologikoki hizkuntza pobretzat dugu: aditz morfologia ez da aberatsa, singularreko 
hirugarren pertsona baino ez delako markatzen. Italiera edo gaztelania, ingelesa bezala, morfologikoki akusatiboak dira. 
Baina ingelesa ez bezala, aberatsak dira morfologia mailan: pertsona bakoitzari morfema bat dagokio aditz sintagma 
mailan. Euskara morfologikoki ergatiboa eta aberatsa da, 1.1. atalean adierazten den bezala.  
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jabekuntza mailakatuaren alde egiteak haurrek duten hizkuntzaren ezagueraren irudia 

pobretu egiten duelako, Gerken eta McIntosh (1993) autoreek ulermen prozesua 

aztertzea erabaki zuten.  

Autore hauek diseinatutako frogarekin haurrek ekoizpen mailan erabiltzen ez 

dituzten elementu funtzionalak ulermen prozesuan erabili egiten dituztela erakutsi 

zuten. Are gehiago: batetik, haurrek euren hizkuntzaren elementuak asmatutako 

elementuengandik bereizteko gaitasuna dutela egiaztatu zuten; eta bestetik, haurrek 

testuinguru jakin batean egokiak eta desegokiak diren elementu funtzionalak bereizten 

dituztela frogatu zuten. Ondorio honetan oinarrituta, haurren sistema dirudiena baino 

osatuago dagoela pentsa genezake. Baina euskaraz berdin gertatzen ote da? 

  Euskaraz berdin gertatu litekeen egiaztatzeko asmoarekin, Gerken eta 

McIntoshen esperimentuan oinarritutako froga bat diseinatu dut. Ergatiboa ekoizten ez 

duten haurrek (2;04-2;09 adin tartekoak) elementu hau ulermen prozesuan erabiltzen 

duten argitzea litzateke froga honen helburua. Froga honen barruan, haurrek hiru 

estimulu mota entzungo dituzte: 

  
(a) Modu egokian markatuta dauden estimuluak: krokodiloa-k oinetakoa jantzi du. 

(b) Modu desegokian markatuta daudenak: krokodiloa-Ø oinetakoa jantzi du. 

(c) Asmatutako morfema batekin markatutakoak: krokodiloa-l oinetakoa jantzi du. 

 

Estimulu horietako bakoitzarekin, lau marrazkiren artean bat aukeratu behar 

dute. Ondoko baldintzak ez dira aldatzen froga osoan zehar: elementu semantikoak 

mantentzen dira (hitz hurrenkera ez da aldatzen, marrazkiek irudikatzen dutena 

pentsatuta dago haurrak ez nahasteko); eta berdin gertatzen da prosodiarekin 

(estimuluak modu uniformean aurkezten dira egokiak, desegokiak edo asmatutakoak 

izan). Morfosintaxia, berriz, esan bezala aldatu dut. Hortaz, adin kritiko horretan 

dauden haurrek (2;04-2;09) aurkeztutako estimuluei modu ezberdinean erantzuten 

badiete, aldaketa hauek halabeharrez baldintza morfosintaktikoei lotuta egongo dira.  

Zehatzagoa izanda, hauexek dira nik egiten ditudan aurreikuspenak:  
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 Euskaraz ere, haurrek euren hizkuntzaren morfemak eta asmatutako morfemak 

bereizten badituzte, orduan haurrek erantzun zuzen gehiago emango dizkiete 

(a) eta (b) bezalako estimuluei, (c) bezalako estimuluei baino.  

 Honetaz gainera, haurrek morfema bakoitzaren funtzioa eta testuingurua 

ezagutzen badituzte, orduan erantzun zuzen gehiago emango dizkiete (a) 

bezalako estimuluei, (b) bezalako estimuluei baino.  

 

 

1.4. Ikerketa honen emaitzen aurrerapena 

 

Sarrera honetara ekarriko ditudan emaitzak, haur hauek estimulu mota 

bakoitzari emandako erantzun zuzenen ehunekoak izango dira. Hona hemen:  

 

Erantzun zuzenen ehunekoak estimulu motaren arabera   
Lagina -k estimuluak - Ø estimuluak -l estimuluak 

Talde osoa  66 haur %86 %82 %74 

2;04-2;09 24 haur %84 %72 %59 

2;10-3;03 21 haur %77 %81 %80 

3;04-4;01 21 haur %96 %94 %87 

 

Zazpigarren kapituluan luzeago azalduko ditut taula honetara ekarritako 

emaitzak; dena den, adin kritikoa duen haur taldearen emaitzak labur komentatu 

nahiko nituzke. Talde honek 2;04 -2;09 adin tartean dauden 24 haurren7 datuak 

bilduko ditu, adinaren batez bestekoa 2;06 delarik.   

 Adin honetako haurrek gehiagotan aukeratzen dute marrazki zuzena –k 

markadun estimuluak entzun ondoren (%84.25), -Ø markadun estimuluak (%71.75) 

edo –l markadun estimuluak (%59.25) entzun ondoren baino. Kopuru hauen arteko 

diferentziak nabarmen handiagoak dira adin honetako haurrengan talde osoarengan 

                                                      
7   24 haurreko talde honetan 4 haur daude 2.04 baino txikiagoak direnak: 2.00, 2.02 eta 2.03ko bi ume daude. 
Froga egin zutenez kontutan hartu nahi izan nituen euren emaitzak eta talde honetan sartzea erabaki nuen zeren, 
berez, ez zegoen ume nahikorik adin txikiagoko talde bat sortzeko.  
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baino. Estatistikoki aztertuta, -k eta –Ø markadun estimuluen arteko diferentzia 

esanguratsua dela (p<0,05) esan beharra dago. Bestetik, –k eta –l markadun 

estimuluen arteko diferentzia ere esanguratsua da (p<0,01) eta berdin gertatzen zaigu 

–Ø eta –l markadun estimuluen arteko diferentzia aztertzerakoan. Hau ere estatistikoki 

esanguratsua da (p<0,05). Beraz, nire lan hipotesia bete-betean egiaztatzen da.  

 

 

1.5. Tesiaren ondorio nagusiak 

 

 Aztertutako haur guztiek erakusten dute errazagoa egiten zaiela marrazki 

zuzena aukeratzea entzuten duten estimulua testuinguruari dagokion morfemarekin 

markatuta badago, gramatikala baina testuinguru horretan desegokia den morfema 

batekin markatuta edo asmatutako morfema batekin markatuta dagoen edozein 

estimulu entzuten badute baino. Lehenengo adin talde honetan dauden haur hauek 

erakutsi dute hiru morfemak bereizten dituztela: ergatiboa nahiago dute absolutiboa 

baino, eta azkeneko hau nahiago dute asmatutako morfema baino.  

Horrenbestez, zenbait ondorio atera genitzake: lehenengoa eta beharbada 

nahiko orokorra dena, morfosintaxi egokirik ezak ulermena eragozten duela, haurrek 

gehiagotan aukeratzen baitute marrazki zuzena estimuluak, behar den bezala, 

ergatiboarekin markatuta badaude. Bigarrena, haurrek morfema bakoitzari dagokion 

testuingurua ezagutzen dutela, eman zaizkien morfemen artean bereizten dutelako. 

Hirugarrena, eta ezin garrantzitsuagoa dena: haurrek elementu hauek ulermen 

lanetarako erabiltzen badituzte, uste izatekoa da elementu hauek dagoeneko euren 

sistema gramatikala osatzen dutela. Kasuak ezartzen dituzten proiekzio funtzionalak 

piztuta eta ondo finkatuta daude. Zazpigarren kapituluan, Levelten (1989) Ekoizpen 

Ereduan oinarrituta, kasuen ekoizpen eta ulermen mailen arteko jauzia azaltzen 

saiatuko naiz.  
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1.6.  Tesiaren antolamendua 

 

Tesia honela dago egituratuta: bigarren kapituluan, hizkuntzen ergatibitatea 

azaltzen duten hainbat proposamen berrikusiko ditut. Teoria orokorrak gogora ekarriko 

ditut 2.1. atalean, 2.2. atalean euskararako berez proposatu direnak berrikusteko. 

Azken atal honetan egin dudanak helburu bikoitza dauka: bat, haurrek ikasi behar 

dituzten egituren konplexutasuna aztertzea; eta bi, haurren datuak hobeto azaltzen 

dituen jabekuntza teoria aukeratzen laguntzea (proposatutako x-marra egiturekin eta 

datuekin erkatuko baititut jabekuntza teoriak).  

Hirugarren kapituluan, hizkuntzen jabekuntza azaltzeko proposatu diren hiru 

teoria aurkeztuko ditut (3.1 atalean): jabekuntza mailakatuaren hipotesia (3.1.1); 

haurrek hasieratik gaitasun osoa izan arren tasunen bat edo proiekzioren bat heldu 

egin behar dela defendatzen duen hipotesia (3.1.2); eta azkenik, ekoizpen sistema 

dela heldu/entrenatu behar dena defendatzen duen hipotesia (3.1.3). Atal hauetan 

guztietan, teoria bakoitzak ekoizpen zein ulermen mailetarako egiten dituen 

aurreikuspenak azalduko ditut. Kapitulu honetan ere, euskararen jabekuntzaren orain 

arteko datuak aurkeztuko ditut (3.2. atalean). 

Laugarren kapituluan, euskarazko kasu gramatikalen jabekuntza azaltzeko egin 

diren proposamenak eta hauek dituzten arazoak azalduko ditut. Lehenengo, 

Barreñaren lana berrikusiko dut (4.1.1). Ondoren, Zubirik aztertutako datuen berri 

emango dut (4.1.2). Elosegiren proposamena labur aipatuko dut (4.1.3. atalean), 

jarraian Ezeizabarrena eta Larrañagaren lana aztertzeko (4.1.4). Azkenik, Byrnes 

Austin-en ikerketa eta horren ondorioak ere berrikusiko ditut (4.1.5). Jarraian, 4.2. 

atalean, beste hizkuntza ergatibo batzuetara joko dut hizkuntza hauen kasuen 

jabekuntzan arazorik aipatzen den egiaztatzeko. Azkenik, 4.3. atalean, esandako 

guztiaren laburpena egingo dut, nire ikerketaren muina ondo argudiatu ahal izateko.  

Bosgarren kapituluan, diseinatutako frogaren testuingurua azalduko dut (5.1.), 

gero oinarrian dagoen esperimentua esplikatu ahal izateko (5.2.). Ondoren, 5.3. 
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atalean, euskarazko kasu marken ulermena ikertzeko proposamena aurkeztuko dut: 

frogaren diseinua (5.3.1), subjektuak (5.3.2), materialak (5.3.3), eta prozedura (5.3.4) 

deskribatuko ditut. Hurrengo, 5.4. atalean, froga egin aurretik ezinbestekoa den pilotua 

eta honen emaitzak azalduko ditut. Azkenik, 5.5. atalean pilotuaren ondorengo 

erabakien berri emango dut.  

Seigarren kapituluan esperimentua bera eta honen emaitzak azalduko ditut. 

Metodologia gogoratuko dut (6.1), emaitzak azaltzera pasatu aurretik (6.2). Emaitza 

hauek bi ikuspegi nagusiren argitan interpretatu ditut: erantzun motak aztertu ditut 

(6.2.1) bai eta estimuluen araberako erantzunak ere (6.2.2). Datuak beste prisma 

batetik begiratuta (6.2.3) haurrek marrazkien kokapenaren araberako joerarik 

erakusten duten jakingo dut; mutila ala neska izanda erantzunak hobeagoak edo 

txarragoak diren; gurasoek erabiltzen duten hizkuntzak eraginik daukan haur hauen 

erantzunetan. 

Zazpigarren kapitulua ondorioen kapitulua da. Jasotako datuen laburpenean 

oinarrituta (7.1), hirugarren kapituluan hizkuntza teoria ezberdinek aurreikusten dutena 

euskaraz ditugun ekoizpen eta ulermen datuekin erkatuko ditut (7.2.; 7.3. eta 7.4). 

Amaitzeko, 7.5. atalean, tesi honetatik atera daitezkeen ondorioak laburbilduko ditut.  

 

 



 



2. ERGATIBITATEAREN AZALPENA  
GRAMATIKA UNIBERTSALEAN ETA EUSKAL GRAMATIKAN 

 

 

2.0. Sarrera 

  

Kapitulu honen helburuak honela laburbildu daitezke: hizkuntzen 

ergatibotasuna azaltzeko proposatu diren analisiak berrikusi nahiko nituzke eta, 

horrekin batera, kasu ergatiboaren jabekuntzari begira eta, bereziki, tesi honetan 

aurrera eramaten den ikerketa esperimentalari begira, analisiok izan dezaketen 

interesa agerian utzi nahiko nuke. Lehen helburuari dagokionez, alderdi bi bereiziko 

ditut: batetik, modu orokorrean hizkuntza ergatibo eta akusatiboen arteko diferentziak 

zertan dautzan azalduko dut; bestetik, euskararen ergatibitatea nola azaldu den ere 

gainbegiratuko dut.  

Lehenengo atalean, ergatibitatearen azterketa orokorrak aurkeztuko ditut. 

Dixonek (1994) egiten duen deskribapenetik abiatuta (2.1.1. azpiatalean), Marantzen 

(1984) Ergatibitatearen Hipotesia berrikusiko dut gaingiroki. Ondorengo 2.1.3. 

azpiatalean, Bobaljiken (1993) Nahitaezko Kasu Parametroa azalduko dut – Laka 

honetan oinarritzen baita euskararen kasu ezarketa azaltzeko. Bobaljiken 

proposamenaren beste muturrean egon daitekeen Murasugiren (1992) proposamena 

ere azalduko dut 2.1.4. azpiatalean. Ondoren, Nashen (1995) Barneko 

Ergatibotasunaren Hipotesia aurkeztuko dut. Azkenik, 2.1.6 azpiatalean Bittner eta 

Halek (1996 a,b) proposatutako eredua azalduko dut. 

Bigarren atalean, berriz, euskararen kasu markaketa azaltzeko egin diren 

proposamenak gogoratuko ditut. Levinen NOR aditzen hipotesia azalduko dut 2.2.1. 

azpiatalean. Jarraian, 2.2.2. azpiatalean, Levinen hipotesian oinarrituta Ortiz de 

Urbinak proposatzen duen analisia aztertuko dut. Ondoren, 2.2.3. azpiatalean, 

Oyharçabalen azterbidea berrikusiko dut. Lakak (1993a) Nahitaezko Kasu Parametroa 
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euskararako egokitzen du; 2000. urtean egindako aldaketak ere kontuan hartuko ditut 

2.2.4. azpiatal honetan. Fernandezek (1997) urtean egindako proposamena ere labur 

azalduko dut 2.2.5. azpiatalean; azkenik, Holmerrek (1999) egiten duen ekarpena 

eztabaidatuko dut 2.2.6. atalean.  

Noan orain orokorragoak diren azterketak berrikustera.  

 

 

2.1. Ergatibitatearen ikuspegiak Teoria Gramatikalean 

 

2.1.1. Oinarrizko zenbait kontu: Dixonen deskribapena (1994) 

 

Sintaxi eta morfologia mailako ergatibitateak bereizten dituzten autoreen artean 

Dixon (1994) dugu autorerik aipatuena (cf. Dixon (1979) ere bai). Morfologia mailan, 

hizkuntza bat ergatiboa edo akusatiboa den erabakitzeko, subjektu eta objektu 

posizioetan azaltzen diren izen sintagmen kasu markaketara jo behar dugula dio 

Dixonek. Hizkuntza akusatiboetan aditz iragangaitzen eta iragankorren subjektuek (S 

eta A, hurrenez hurren) kasu bera jasotzen dute, nominatiboa hain zuzen ere; aditz 

iragankorren objektuek, berriz, akusatiboa jasotzen dute. Hona hemen kasu markaketa 

akusatiboaren adibide adierazgarri bat:  

   

(1) Domin-us  veni-t 

 JabeaS-nom dator 

   

(2) Domin-us  serv-um   audi-t 

 JabeaA-nom esklaboaO-akus entzun  

(jabeak esklaboari entzuten dio)     (Dixon 1994:9) 

 

Arestiko (1) perpausa iragangaitza da eta subjektuak (S) singularreko 

hirugarren pertsonari dagokion kasu nominatiboa (-us) jaso du. Orain (2) perpausean 

jarriko dugu geure arreta: perpaus iragankorra da eta subjektua (A) oraingo honetan 
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ere nominatiboarekin dago markatuta. Objektuari (O), ostera, singularreko hirugarren 

pertsonari dagokion akusatibo kasua (-um) ezarri zaio. 

Morfologia mailan ergatiboak diren hizkuntzetan, berriz, aditz iragangaitzen 

subjektuek (S) eta aditz iragankorren objektuek (O) kasu berbera jasotzen dute, 

absolutibo kasua hain zuzen ere; aditz iragankorren subjektuek (A), ostera, ergatibo 

kasua jasotzen dute. Hona hemen Dyirbal australiar hizkuntzatik ateratako adibide bat:  

  

(3) ŋuma   banaga-nyu 

 Aita+ABS  itzuli-NONFUT 

 Aita (S) itzuli zen 

 

(4) ŋuma   yabu-ŋgu  bura-n 

 Aita+ABS  ama-ERG  ikusi-NONFUT 

 Amak (A) aita (O)  ikusi zuen    (Dixon 1994:12) 

 

Ikus daitekeenez, kasu honetan (3) perpausaren subjektuak (S, aditz 

iragangaitzaren subjektua) eta (4) perpausaren objektuak (O) kasu bera jaso dute, 

absolutibo kasua hain zuzen ere. Aldiz, perpaus iragankorraren subjektuak (A) kasu 

ergatiboa jaso du. Arestiko adibideen euskal glosak ikusita argi dago euskara, 

oinarrizko morfologia maila honetan, hizkuntza ergatiboa litzatekeela, berezko aditz 

iragangaiztzat NOR saileko aditzak jotzen baditugu behintzat1, eta hala dela aitortzen 

dute euskararen kasu-markaketa aztertzen dutenek. 

Hizkuntza batek sintaxi mailako ergatibitatea erakusten duen egiaztatzeko, 

egitura sintaktiko jakin batzuetan - juntadura edota menpeko perpausetan, esaterako-  

perpaus iragangaitz eta iragankorren argumentuen artean sortzen diren harremanak 

aztertu behar ditugu. Aipatutako egituretan S eta A baliokidetzat hartzen badira, orduan 

aztergai dugun hizkuntza akusatiboa da. Aldiz, koordinatu behar ditugun elementuak S 

eta O badira, orduan hizkuntza ergatibo baten aurrean egongo gara. Ikus dezagun 

azaldu dugun hau adibide batzuen bitartez:  

                                                           
1 Besterik da, noski, NOR izuneko NOR-NORK aditzak ere egiazki iragangaitz direla onartzen badugu. Hortxe kokatzen 
dira euskalarien arteko desadostasunik handienak, gero 2.2 atalean ikusiko dugunez. 
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(5) a. Father (S) returned     Father (A) saw mother (O) 

   Father returned and saw mother 

   Father saw mother and returned 

 

 b.  Father (S) returned    Mother (A) saw father (O) 

   *Father returned and mother saw 

   *Mother saw father and returned (meaning father returned)  

(Dixon 1994:12) 

 

Ingelesa hizkuntza akusatiboa dugu, koordinazioan harremanetan jartzen diren 

elementuak S eta A direlako. Bigarren (=5b) adibidean ikusten den bezala, ezinezkoa 

dugu S eta O baliokidetzat hartzea. Goazen orain Dyirbal hizkuntzaren adibide bat 

aztertzera: 

 

(6) a.  ŋuma   babaga-nyu   yabu-ŋgu  bura-n 

  father+ABS  return-NONFUT  mother-ERG  see-NONFUT 

father (S) returned and mother(A) saw him (O) 

 

 b.  ŋuma   yabu-ŋgu  bura-n   babaga-nyu 

  father+ABS  mother-ERG  see-NONFUT  return-NONFUT 

  mother (A) saw father (O) and he (S) returned 

 

Kasu honetan koordinatzen ditugun elementuak ez dira S eta A, S eta O baizik. Beraz, 

sintaxi mailan ere, Dyirbal hizkuntza ergatiboa dela esan daiteke. 

Euskarari dagokionez, Levinek (1983a, b) eta, batez ere, Ortiz de Urbinak 

(1989) erakutsi zutenez, ez da antzematen ergatibotasun sintaktiko honen zantzurik, 

lagin txiki honek argi asko uzten duen moduan: 

 

(7) a. Aita etxera bueltatu eta ama agurtu zuen    (  “aitak ama ikusi zuen”) 

b. Amak aita ikusi zuen eta etxera bueltatu zen   (  “ama etxera bueltatu zen”,      

*”aita etxera bueltatu zen”) 
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Beraz, eta gero berriro ikusiko dugunez, euskal sintaxiak S eta A berdintzen ditu bai 

juntadurari dagokionez, bai beste zenbait fenomenori dagokienez ere2. 

Azkenik, Dixonek aipatutako beste fenomeno bat deskribatu nahiko nuke. 

Aurreko bi definizioen arabera ikusi dugu hizkuntzak akusatiboak edo ergatiboak izan 

daitezkeela sintaxi edo/eta morfologia mailan, baina ba omen daude markaketa mota 

bi hauek nahasten dituzten hizkuntzak ere .  3

Argumentu markaketaren gorabeherak semantikan edo sintaxian oinarrituta 

egon daitezke eta haustura mota identifikatzeko ezinbestekoa da gure arreta perpaus 

iragangaitzetan jartzea. Semantikan oinarritutako markaketa aukeratzen duten 

hizkuntzetan aditz iragangaitzek beren argumentua S edo SS A bezala markatzen dute 

egoeraren semantikaren arabera. Dixonen terminologian Fluid-s sistemak lirateke 

hauek.  

Sintaxian oinarritutako markaketa aukeratzen duten hizkuntzek aditz 

iragangaitzak multzo bitan banatzen dituzte: beren argumentu bakarra SS bezala 

markatzen dutenak daude batetik; eta argumentu bakarra SA bezala markatzen 

dutenak daude bestetik. Dixonek split-s sistema terminoa erabiltzen du hizkuntza 

hauek izendatzeko; hala ere, hizkuntzalaritzan erabili ohi den termino klasikoa 

hizkuntza aktiboa litzateke.  

Kapitulu honen bigarren atalean ikusiko dugunez, eztabaidaren muina hor 

kokatzen da euskarari dagokionez: hizkuntzalari batzuek euskararen kasu-morfologia 

ergatiboa dela defendatzen duten arren (Laka, 1993a; Fernandez, 1997), beste 

hizkuntzalari batzuek, berriz, aktiboa dela defendatzen dute (Levin, 1983; Ortiz de 

Urbina, 1989; Holmer, 1999).  

 

 

                                                           
2 Ortiz de Urbinak (1989: 15-hh) bost argudio aipatzen ditu: kontrol egiturak, TO-GEN egitura, anaforen jokabidea, 
juntadura bera –testuan bezala-, eta nahi eta behar bezalako aditzekiko berranalisia. 
 
3   Dixonek dioenez: “no language has thus far been reported that is fully ergative at both morphological and syntactic 
levels" (Dixon 1994:14). 
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2.1.2. Marantzen (1984) Ergatibitatearen  Hipotesia  

 

Marantzen (1984) proposamena aztertu baino lehen, honen oinarrian dagoen 

esparru teorikoa labur-labur azalduko dut. Chomskyk 1981 urtean Gobernu eta 

Uztardura teoria bultzatu zuen hizkuntza naturalen arteko desberdintasunak azaltzeko. 

Honen arabera, sakoneko egituran lexikotik hartutako elementuak binaka konbinatzen 

dira.  Gramatikaren maila honetan, rol semantikoak ezartzen dira Theta Irizpidea4 bete 

beharra dagoela-eta. Mugi-α bezalako arauen bitartez, sakoneko egituran ditugun 

elementuak mugiarazten ditugu azaleko egituraren baldintzak bete ahal izateko. 

Gramatikaren maila honetan Kasu Iragazkia bete beharra dago5. Bi kasu mota daude: 

inflexio (INFL) buruak ezartzen duen kasu subjektiboa eta aditzak ezarritako kasu 

objektiboa. Ingeles bezalako hizkuntza baten INFL buruak ezarritako kasua 

nominatiboa da eta aditzak ezartzen duena, berriz, akusatiboa da.  

Marantzek (1984), hizkuntzen izaera aztertzeko Hipotesi Ergatiboa proposatzen 

du Theta Irizpidean oinarrituta. Bere ustez, hizkuntza guztiek izan behar dute 

orokorpenen bat rol semantikoak nola ezartzen diren azaltzen duena. Bere iritziz bi 

orokorpen mota egin litezke:  

 

(8) a. Sakoneko objektuak egilearen rol tematikoa jasoko du 

Sakoneko subjektuak jasailearen rol tematikoa jasoko du 

 

b. Sakoneko objektuak jasailearen rol tematikoa jasoko du 

Sakoneko subjektuak egilearen rol tematikoa jasoko du 

 

Theta Irizpideak ez dio inolako eragozpenik jartzen Marantzek 

proposatutakoari, beraz, hizkuntza bakoitzak orokortze hauetatik bat aukeratuko du. 

                                                           
4  Theta- Irizpidea 

Argumentu-kate bakoitzak bere theta-rola jaso behar du; 
Theta –rol bakoitza argumentu-kate bakarrari ezarri behar zaio. 
    (Artiagoitia 2001: 132) 

 
5  Kasu Iragazkia 
  A(zaleko)-egituran, IS lexiko orok Kasua behar du 
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Hortaz, hizkuntzak egiten duten aukeraren arabera bereiziko dira. Lehena (=8a) 

aukeratuz gero, hizkuntza ergatiboa izango genuke; (8b) aukeratuz gero, berriz, 

hizkuntza akusatiboa genuke. Marantzek hizkuntzek egiten duten aukera 

parametrizatuta dagoela proposatzen du: 

 

(9)    Marantzen Hipotesi Ergatiboa 

(A) Akusatiboa (E) Ergatiboa

Agentea – subjektua Agentea – objektua 

Pazientea– objektua Pazientea – subjektua 

 

Hipotesi Ergatiboaren analisiaren argitan, hizkuntza akusatibo eta ergatiboren 

arteko desberdintasuna aditzak eta aditz sintagmak ezartzen dituzten rol 

semantikoetan oinarritzen da.  

 Orain arte ergatibotzat hartu izan diren hizkuntzen artean, bere hipotesiaren 

zentzuan ergatiboak direnak gutxienekoak direla dio Marantzek. Areago,  hizkuntza 

hauek ergatibotzat hartu izan dira morfologia ergatiboa erakutsi dutelako (A 

ergatiboarekin markatuz eta S, O absolutiboarekin markatuz).  Marantzen hipotesiaren 

arabera morfologia ezin daiteke har hizkuntza baten izaera ergatibo edo akusatiboaren 

adierazgarritzat, rol semantiko eta kasu marken artean ez dagoelako lotura zuzenik. 

Euskaraz denaz bezainbatean, argi eta garbi esan behar da euskara ez dela 

hizkuntza ergatiboa Marantzen hipotesiaren zentzuan, aspalditxo Levinek (1983a) eta 

Ortiz de Urbinak (1989) argi eta garbi erakutsitakoaren arabera. Funtsean, aditz 

iragankorretako egile argumentuaren subjektutasuna (cf. 2. oinoharra) frogatzen duten 

argudio berberek iradokitzen dute egilea ezin daitekeela aditzaren osagarri izan, eta, 

beraz, euskara ez dela hizkuntza ergatiboa Marantzen zentzuan. Irakurlea ez aspertze 

aldera, hiru argudio aipatuko ditut: kontrola, anaforen jokabidea uztarduran, eta aditz 

esapideen egitura. 
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 Kontrolaren gertakariak nahitaez hutsik dauden subjektuei egiten die 

erreferentzia; euskaraz argi dago egile argumentua dela kontrolaren helburua, eta ez 

jasailea, argumentu biak dituen aditz batean: 

 

(10) a. (haiek)  ez dakite [PRO  isilune hau nola ebaki]  i i

 b. (nik)  ez dakit [PRO nori eman (saria)] i i

 c. (zuk)  ez dakizu [PRO  nora joan] i i

 (datuak Ortiz de Urbina (1989: 1. kap) lanetik hartuak) 

 

Alegia, ezinbesteko hutsunea, egotekotan, egileari/ergatiboari dagokio NOR-NORK 

aditz batean, eta argumentu bakarrari (subjektuari) NOR aditz batean. Kontrolak, 

beraz, NOR-NORK aditzetako NORK argumentua eta NOR aditzeko NOR argumentua 

berdintzen ditu: biak dira subjektu eta, ondorioz, argi gelditzen da ergatiboa ez dela 

aditzaren osagarria.  

 Anaforen uztardurak ere egile argumentuak jasailea o-komandatzen duela 

erakusten du: 

 

(11) a. Jonek bere burua jo zuen leihoaren kontra. 

 b1. *Bere buruak Jon jo zuen leihoaren kontra. 

 b2. *Jon bere buruak jo zuen leihoaren kontra. 

 

Hots, hurrenkera alde batera utzita, egileak uztartu behar du jasailea, eta ez 

alderantziz. Beraz, euskaraz nekez koka daiteke hierarkikoki jasailea egilearen 

gainetik. 

 Azkenik, euskaraz egile-jasaile argumentuak dituzten aditzek, aditz esapiderik 

osatuko badute, [jasailea-aditza] egiturari jarraitzen diote: 

 

(12) a. esku hartu, lo(a) hartu, kontu hartu, min(a) hartu, su hartu… 

 b. lur(ra) eman, beldur(ra) eman, hitz(a) eman, min eman, amore eman… 

 c. besterik: gorriak ikusi, adarra jo, larrua jo, burua berotu… 
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Aditz esapideen egiturak, hartara, jasaileak euskaraz aditzaren barne argumentu direla 

adierazten du, argi eta garbi. 

 

2.1.3. Bobaljiken (1993) Nahitaezko Kasuaren Parametroa 

 

6Bobaljikek (1992, 1993), Chomskyren  (1992) lana aintzat hartuta, hizkuntza 

akusatibo eta ergatiboen arteko desberdintasuna Nahitaezko Kasuaren Parametroan 

oinarrituta dagoela proposatzen du. Hauxe da hizkuntza guztien oinarrian dagoen 

egitura (osagarri-buru hurrenkera alde batera utzita):  

 

(13) 

Kmz1” 

 K1  Kmz1’ 

  Kmz1  DnbS 

     Dnb’ 

    Dnb  Kmz2” 

     K2  Kmz2’ 

      Kmz2  AS 

          S7  A’ 

        O  A 

 

 

Bobaljiken ikuspegitik, eta Chomskyri jarraituta, kasua espezifikatzaile-buru 

harremanean erkatzen da. Horrela, Kmz1 proiekzioaren espezifikatzaile gunean  

nominatibo/ergatibo kasuak erkatzen dira. Kmz2 buruarekin akusatibo/absolutibo 

                                                           
6  Chomskyk (1992, 1995) kasuak espezifikatzaile-buru harremanean erkatzen direla proposatzen du. Berak 
bultzatutako teorian, kasu ezarleak Denbora (Dnb) eta Aditza (A) dira. Dnb buruak ezarritako kasua hartzen duen 
sintagmak Kmz1 proiekzioaren espezifikatzaile gunera mugitu orduko erkatzen du nominatiboa/ergatiboa. A-k ezarritako 
kasua hartzen duen sintagmak, ostera, bere kasua Kmz2 buruarekin erkatu behar duenez, proiekzio honen 
espezifikatzaile gunera mugitu behar du absolutiboa/akusatiboa jasotzeko.  
 
7  Dixonen (1994) terminologia erabiltzen du argumentuak izendatzeko: S-k aditz iragangaitzeko subjektuak 
identifikatzen ditu, A-k aditz iragankorreko subjektuak identifikatzeko balio du eta O, berriz, aditz iragankorren objektuari 
dagokion letra da.  
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kasuak erkatzen dira. Beraz, objektua bere jatorrizko gunetik [espez, Kmz2] gunera 

mugitu behar da kasua erkatu nahi badu. 

Zertan datza hizkuntza ergatibo eta akusatiboen arteko desberdintasuna? Ikus 

daitekeenez, kasua bi gunetan erkatu daiteke: K1 [espez, Kmz1] gunean erkatzen da; 

[espez, Kmz2] gunean, berriz, K2 erkatzen da. Bobaljik eta Chomskyren aburuz, 

hizkuntza ergatiboak eta akusatiboak perpaus iragangaitzetan bereizten dira. Eta 

bereizketa honen berri, Nahitaezko Kasu Parametroak ematen digu:  

 

(14) Nahitaezko Kasuaren Parametroa 
 

1. X kasua ezarri/erkatu beharra dago 

 
2. (a) Hizkuntza nominatiboetan, indarrean dagoen burua Kmz1 da. 

     Nahitaezko/defektuzko kasua beraz nominatiboa da (=subjektiboa). 

 
(b) Hizkuntza ergatiboetan, indarrean dagoen komunztadura burua Kmz2 

da. Beraz, erkatu beharreko kasua absolutiboa da (=objektiboa). 

 

Beraz, perpaus iragangaitzetan (ikus (15)-eko arbola diagramak) komunztadura 

buru bat baino ez dago indarrean, Kmz1 edo Kmz2 hizkuntzaren arabera. Hizkuntza 

akusatiboetan, perpaus iragangaitzeko argumentu bakarrak [espez, Kmz1] gunean 

erkatuko du kasua; hizkuntza ergatiboetan, aldiz, argumentu horrek [espez, Kmz2] 

gunean erkatuko du: 
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(15) Hizkuntza akusatiboak    Hizkuntza ergatiboak 

     

Kmz1”      Dnb” 

 

   Kmz’      Dnb’ 

 

Dnb”  Kmz1    Kmz2”  Dnb 

 

   Dnb’      Kmz2’ 

 

AS  Dnb    AS  Kmz2 

 

          

     IS  A        IS  A 

 

 

Hortaz, kasu parametroari jarraituz, hizkuntza akusatiboek nominatiboarekin 

markatu beharko lukete aditz iragangaitzen argumentu bakarra eta hizkuntza 

ergatiboek, berriz, absolutiboarekin.  

Nahitaezko Kasuaren Parametro honen oinordeko zuzena Lakak (1993a, 2000) 

egindako ekarpena dugu, funtsean euskara gogoan hartuta beren-beregi formulatutako 

parametro honen moldatzea besterik ez dena; geroxeago (2.2.4) ekingo diot Lakaren 

azterbideari. Nolanahi ere, argia da jabekuntzari dagokionez Nahitaezko Kasuaren 

Parametro honen ondorioa: kasu ergatiboa gauzatzea kasu absolutiboa ere agertzeak 

baldintzatuko luke eta, guretzat agian garrantzitsuago dena, gauzatze hori 

komunztadura buru funtzionalaren tasun morfosintaktikoen eskutik etorri behar da. 

 

2.1.4. Murasugiren (1992) Bidezidor Gurutzatu eta Kabiratuen Hipotesia 

 

Garai bertsuan ere, Murasugik Chomsky eta Bobaljiken kontra egiten duen 

ergatibitatearen beste analisi bat garatzen du. Autore hauek ez bezala, Murasugik 

hizkuntza akusatibo eta ergatiboak perpaus iragankorretan bereizten direla 
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proposatzen du (eta ez, aldiz, iragangaitzetan). Ikusi dugunez, Chomskyk eta 

Bobaljikek proposatutako analisian, bi buru funtzional daude: komunztadura buruak 

non kasu tasunak erkatzen diren, eta denbora burua. Murasugik ere bi buru funtzional 

daudela defendatzen du: denbora burua (Dnb) batetik, eta komunztadura buruen 

ordez, iragankortasun burua (Irgk) bestetik.  

Murasugiren ustez, kasu ez-markatuak (hots, nominatiboa/absolutiboa) Dnb 

buruarekin daude lotuta, eta kasu markatuak (hots, akusatiboa/ergatiboa), berriz, Irgk 

buruarekin daude lotuta.  

Murasugik proposatzen du hizkuntza ergatibo eta akusatiboetan izen sintagmen 

mugimenduak ezberdinak direla eta mugida horiek Ergatibotasunaren Parametroa eta 

Ekonomia Hatsarrearen arteko elkarreraginez sortzen direla:  

 

Ergatibotasunaren Parametroa(16)  

 Hizkuntza akusatiboetan, Dnb buruaren kasu tasunak sendoak dira. 

 Hizkuntza ergatiboetan, Irgk buruaren kasu tasunak sendoak dira. 

(Fernández (1997: 64) lanetik) 

 

Tasun sendoak azaleko egituran erkatu beharra dagoenez (Spell out/ 

Ahoskatu aurretik), hizkuntza akusatiboetan Dnb buruarekin kasu-tasunak erkatu 

behar dituen izen sintagma azaleko egituran mugituko da: hortaz, [espez, Dnb] gunera 

doan izen sintagmaren mugimendua ageriko mugimendua izango da. Hizkuntza 

ergatiboetan, ordea, Irgk buruaren tasunak dira sendoak. Honek esan nahi du bere 

tasunak Irgk buruarekin erkatu behar dituen izen sintagma azaleko egituran mugituko 

dela [espez, Irgk] gunera. 

Hona hemen, bestalde, Ekonomia Hatsarrearen formulazioa: 
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(17) Ekonomia Hatsarrea 

 Eskuar dagoen jatorri hurbilena. Eratorpenaren maila orotan jomuga iritsiko du 

eskuar dagoen jatorrizko IS hurbilenak. 

 Tasunik duen jomuga hurbilena. Eratorpenaren maila orotan jatorriko IS-ak 

tasunik duen jomuga hurbilena iritsiko du. 

(Fernández (1997:64) lanetik)  

 

Esan bezala, Ekonomia Hatsarrearen eta Ergatibotasunaren Parametroaren 

arteko elkarreraginetik8, bi mugimendu ezberdin sor daitezke. Hizkuntza akusatiboetan 

bidezidor gurutzatuak ditugu; ergatiboetan, aldiz, bidezidor kabiratuak sortzen dira. 

Alegia:  

 

(18) Bidezidor gurutzatuak  Hizkuntza akusatiboak

DnbS  

      

Dnb’ 

      

Dnb  IrgkS  

   

     Irgk’  

    

    Irgk  AS  

   

     ISs  A’ 

  

      A  ISo   

   
1

2
 

 

Hizkuntza akusatiboetan, Dnb buruaren tasunak sendoak direnez, azaleko 

egituran erkatu beharko dira buru honen tasunak. Eskuar dagoen ISa, [espez, A] 

gunean dagoena da, subjektua alegia. ISa [espez, Dnb] gunera igoko da kasu tasunak 

                                                           
8  Honetaz gain, Murasugik Luzatu Hatsarrea ere kontuan hartzen du. Honen arabera, egin beharreko edozein 
operazio ahalik eta beranduen egin behar da. IS-ak mugitzeko baldintza bi bete beharko dituzte: 

 Jomugatik hurbilen dagoen IS-a izatea.  
 Mugitzeko prest egotea: hau da, tasunak erkatu gabe izatea.  
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erkatzeko – ez ahaztu kasu ez-markatuen tasunak erkatzen direla gune horretan, eta 

hizkuntza akusatiboetan kasu ez-markatua nominatiboa dela. Ahoskatu/spell out 

delakoaren ondoren, Irgk buruaren tasunak erkatu behar dira. Hurbilen dagoen ISa 

objektu posizioan dagoena da. Beraz, bere tasunak erkatzeko, objektua [espez, Irgk] 

posiziora mugituko da bidezidor gurutzatuak sortuz. Buru horretan erkatzen diren 

tasunak kasu markatuarenak dira eta zehatzagoak izateko, hizkuntza akusatiboetan, 

kasu akusatiboa.  

Hizkuntza ergatiboetan, ordea, tasun sendoak dituen burua Irgk da. Horren 

arabera, buru honek Ahoskatu/Spell out mailaren aurretik erkatu beharko ditu 

dagozkion tasunak. Hurbilen dagoen ISa subjektu posizioan dagoena denez, [espez, 

AS] gunean dagoen ISa [espez, Irgk] gunera mugituko da ergatiboa erkatuz. Dnb 

buruak tasun ahulak dituenez, Ahoskatu/Spell out mailaren ostean erkatu ditzake 

bere tasunak. Tasunak erkatu gabe dituen eta hurbilen dagoen ISa objektu posizioan 

dagoena denez, honek absolutibo kasua erkatuko du [espez, Dnb] gunean. Beheko 

(19) eskeman ikus daitekeenez, hizkuntza ergatiboetan bidezidor kabiratuak sortzen 

dira: 

 

(19) Bidezidor kabiratuak  Hizkuntza Ergatiboak  

 

DnbS   

     

Dnb’  

     

Dnb  IrgkS  

   

     Irgk’  

    

    Irgk  AS 

    

     ISs    A’  

 

        A    ISo   
1

 
2 
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Murasugik proposatutakoaren argitan, perpaus iragangaitzetan, Irgk burua ezin 

daiteke indarrean egon; hortaz, daukagun buru bakarra Dnb da. Hizkuntza 

akusatiboetan, aditz iragangaitzen argumentu bakarra [espez, Dnb] gunera igoko da 

kasu nominatiboa erkatzeko. Hizkuntza ergatiboetan, aditz iragangaitzen subjektuek 

mugimendu berbera egingo dute [espez, Dnb]-ra joanez eta absolutiboa erkatuz. 

Perpaus iragangaitzetan, hizkuntza hauen arteko desberdintasuna beraz 

(desberdintasunik dagoela esan nahi badugu) mugimenduaren izaeran egongo da: 

hizkuntza akusatiboetan, Dnb buruaren tasunak sendoak direnez, ISa azaleko egituran 

mugitu beharko da eta beraz ageriko mugimendua edukiko dugu; hizkuntza 

ergatiboetan, ostera, Dnb-ren tasunak ahulak direnez, Ahoskatu/Spell out ostean 

mugituko da subjektua Dnb-rekin bere tasunak erkatzeko. 

Euskarari dagokionez, Fernandezek (1997: 1. kap.) oso argi uzten du arazo 

teorikoak ez ezik arazo enpirikoak ere badirela euskararen ergatibitatea Murasugiren 

azterbidearen arabera ezaugarriztatzeko: batetik behin (Chomsky (1995) lanari 

jarraituaz) Uztardura Teoria LF mailan egiaztatzen dela onartuz gero, ikusten da 

(aurreko (11) adibideak) ergatiboak absolutiboa o-komandatzen duela, eta ez 

alderantziz: Murasugiren azterbideak (11)-ko adibideetan ikusten direnen kontrako 

uztartzeak aurreikusiko lituzke printzipioz; edo hauxe behintzat aurreikusiko luke: 

absolutiboak, LF mailan ergatiboa o-komandatzen duenez, ergatibodun anafora bat 

uztartu lezakeela eta, horrenbestez, (11b1-b2) adibideak onak izan beharko liratekeela. 

Beste arazo bat hauxe da: perpaus iragangaitzetako barne argumentua in situ, 

aditzaren osagarri posizioan, geratuko litzateke Murasugiren azterbidean baina 

lehenago ere egiaztatu dugunez argumentuok egiazko subjektuen ezaugarriak 

dauzkate (juntadurari edo kontrolari dagokionez, esaterako) eta ez dute aditzaren 

egiazko osagarrien moduan jokatzen9. Gauzak horrela, gure helburuetarako 

                                                           
9 Funtsean, euskarazko ergatibitate sintaktikoaren kontrako argudio berberek balio dute Murasugiren azterbidearen 
kontra, perpaus iragankorretako subjektuak eta iragangaitzeko argumentuak berdintzen dituzten neurrian.  
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aurrerantzean ez dugu Murasugiren ergatibitatearen azterbidea aintzat hartuko tesi 

honetan. 

 

2.1.5. Nashen (1995) Barne Ergatibitatearen Hipotesia 

 

Hizkuntzalari honek egiten duen proposamena ez du inork aintzat hartu 

euskararen kasu markaketa aztertzerako orduan; hala ere, jabekuntzari begira 

proposamen ezin interesgarriagoa da hau jarraian azalduko dudan arrazoiagatik. Baina 

noan lehenengo Nashek proposatutako azterketa laburbiltzera.  

Hizkuntzalari honen ustean, hizkuntza akusatiboen eta ergatiboen arteko aldea 

Denbora buruaren eta Aditz Sintagmaren artean proiekzio funtzional baten (FS 

hemendik aurrera) existentzian datza10. Hizkuntza akusatiboen proiekzio funtzionalen 

bilduman delako FS hori dago eta honen espezifikatzaile gunean txertatzen da, hain 

zuzen ere, aditzaren kanpo argumentua. Hizkuntza ergatiboen proiekzio funtzionalen 

multzoan, ostera, ez dago honelako proiekziorik eta aditzaren kanpo argumentua 

zuzenean Aditz Sintagmaren espezifikatzaile gunean txertatzen da. Eskematikoki 

adierazita:  

 

 

 

                                                           
10  Nashek aurretik ikusi ditugun autore batzuen proposamenak kritikatzen ditu:  
 

 Marantzen proposamenean hizkuntza akusatibo eta ergatiboen arteko ezberdintasuna egile rol semantikoa 
hartzen zuen argumentuaren sorgunean oinarrituta dago. Hizkuntza akusatiboetan, egilea kanpo argumentua 
da; hizkuntza ergatiboetan, berriz, egilea sakoneko objektuari ezartzen zaio. Nashen ustez, ez dago 
hizkuntzarik sintaxi mailan honela jokatzen duenik; areago, autore honentzat hizkuntza akusatibo eta 
ergatiboen arteko ezberdintasuna kasu markaketan legoke, eta ez sintaxi mailako jokaera desberdinean. 
 

 Bobaljik eta Chomskyk bultzatutako Kasu Parametroa ere kritikatzen du, eta aldi berean, Murasugiren 
proposamenaren kontra ere badago. Proposamen hauen artean ezberdintasun nabarmenak egon arren (ikus 
azpiatal bakoitzean azaldutakoa), egia da analisi bietan absolutibo, ergatibo, nominatibo eta akusatibo kasuak 
egiturazkotzat hartzen direla: hau da, buru funtzional batek zilegiztatzen dituenak. Geroago ikusiko dugunez, 
ergatiboaren ezarketa, Nashen proposamenean, berezkoa da; hau da, aditzak berak ezarritakoa.  

 
 Chomskyk eta Bobaljikek defendatutako hipotesiaren arabera nominatiboa/absolutiboa dira ezinbesteko 

kasuak (hizkuntza akusatiboetan eta ergatiboetan, hurrenez hurren). Nashen ustez, Kasu Parametroak ez du 
azaltzen zergatik ezin zaion kasu ergatiboa edo akusatiboa ezarri perpaus iragangaitzeko argumentu 
bakarrari.  

 Azkenik, Nashen iritziz, Murasugik hizkuntza ergatiboak azaltzeko egiten duen proposamenak (bidezidor 
kabiratuak) ezin du azaldu hizkuntza ergatiboetan subjektuak, objektuak baino gorago agertzea.  
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(20)    Barne Ergatibitatearen Hipotesia 

 

Hizkuntza Akusatiboak    Hizkuntza Ergatiboak

 

FS  

 

Egilea  F’      AS 

 

  F  AS    Egilea  A’  

 

   [A  Objektua]   [A       Objektua] 

        
11          [Objektua    A]      [Objektua  A]

 

Hortaz, hizkuntza akusatiboetan subjektuak egiturazko kasua jasotzen duen 

bitartean, hizkuntza ergatiboetan subjektuak kasu lexikoa12 jasotzen du; hots, nolabait 

subjektuak jasotzen duen ergatibo kasua lexikotik zehaztuta dator, kasu ezarketa 

proiekzio funtzional batek zilegiztatzeko beharrik ez dagoela: 

 

“Ergative is not a structural case, checked or licensed in a particular functional category nor 

it is a formal feature inherent to a particular constituent be it Aspect, Tense, etc. Rather 

Ergative is best analyzed as a lexical case and consequently differences between ergative 

and accusative languages cannot be reduced to the parametric variation of structural case 

assignment or checking. By lexical case, I roughly assume the morphological marking on a 

given DP which is linked or conditioned by certain lexical specifications or particularities of 

the V” (Nash 1995: 198) 

 

Esan bezala euskarari dagokionez, badirudi euskalari bat berak ere ez duela 

oraingoz Nashen proposamena aintzat hartu. Jabekuntzaren ikuspegitik hauxe 

iruditzen zait azpimarratzekoa: Nashen azterbidean kasu ergatiboa aditzari lotutako 

kasu lexikoa litzatekeela, eta ez buru funtzional bati edo haren tasun morfosintaktiko 

                                                           
11  Hurrenkera posibleak dira bi hauek, hizkuntza buru-lehena edo buru-azkena den.  
 
12  Honako hau Oyharçabalek (1993) euskal aditz ezergatibo/ezakusatiboen jokaera aldakorra azaltzeko proposatzen 
duenaren antzekoa da. Euskal ergatibitateari eskainitako atalean zehaztasun handiagorekin aztertuko dugu autore 
honek proposatutakoa. 
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baten pizteari lotutako egiturazko kasua. Alde horretatik, aditzaren argumentu-egituraz 

jabetzeak ergatiboaz jabetzea ekarriko luke. 

 

2.1.6. Bittner eta Hale (1996a,b): Kasu-uztardura Eremuaren Hipotesia 

 

Bittner eta Halek egiten duten proposamenean kasu ezarketa ez dago lotuta 

kategoria sintaktiko jakin batekin13; edozein buruk, honen kategoria sintaktikoa gora-

behera, kasu markatua (ergatiboa, akusatiboa edo zeharkakoa) ezarriko dio kasu-

uztartzen (hemendik aurrera, k-uztardura) duen argumentu bati. Nominatiboaren 

ezarketa k-uztardurak baldintzatuta egongo da baita ere: argumentu batek 

nominatiboa (nom) jasoko du k-uztartuta ez dagoenean.  

Modu unibertsalean, ergatiboa ezarriko zaio INFL buruak k-uztartzen duen 

argumentu bati. Akusatiboa, berriz, aditzak alboko determinatzaile (D) batekin batera 

uztartzen duen argumentuari ezarriko zaio.  Zeharkako kasua (oblique) nola ezartzen 

den hizkuntza bakoitzak erabakitzen du (lexikotik zehaztuta datorren aukera 

litzateke)14. Orokorrean, aditzak, preposizioak, izenak eta adjektiboak izan daitezke 

zeharkako kasu ezarleak hizkuntzaren arabera.   

Kasu uztardura argumentu nominal baten eta berau o-komandatzen duen buru 

baten arteko egiturazko erlazioari deitzen zaio. Buru batek argumentu bat kasu-

uztartzeko eremua honela dago mugatuta:  

a. Buruak perpaus txiki bat mugatu behar du: subjektu bat duen proiekzio lexiko bat (AS 

edo IS).  

b. Buruak kasu-uztartzen duen argumentuaz gainera, buruak beste elementu nominal bat 

gobernatu behar du. Bigarren elementu hau kasu-lehiakidea izango da.  

                                                           
13  Ikertzaile hauek ondo azaltzen duten bezala, orain arteko proposamenetan kasua lotuta dago kategoria sintaktiko 
jakin batzuekin: A, Prep eta INFL (Chomsky 1980, 1981, 1986b) edo Kmz buruekin ( Chomsky 1991, 1993). Azkeneko 
proposamen honetan, kasua ezartzeko bete behar diren baldintzak bi dira: gobernua batetik, eta burua eta argumentua 
[espezifikatzaile, burua] harremanean egon beharra, bestetik. Hale eta Bittnerek egiten duten proposamenak zertan 
gainditzen ditu aurreko proposamenak? Proposamen honek azalduko luke nahiko modu txukunean zergatik galtzen 
duten buru batzuek kasua ezartzeko gaitasuna perpausaren egitura aldatzen denean.  

Esaterako, hizkuntza akusatiboetan, aditz iragankorrak kasu akusatiboa ezartzen dio bere objektuari. Perpausa 
pasibo bihurtzen denean, aditz horrek akusatiboa ezartzeko gaitasuna galtzen du. Hale eta Bittneren proposamenean, 
aditzak pasiboan ez luke k-uztartuko bere objektua eta hortaz, egiturazko kasua ezartzeko gaitasuna galduko luke.  

 
14  Honela erabakitzen dute izenordainekiko komunztadura azaltzeko. (1996a: 3) 
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Kasua buru funtzionala litzateke (21b). Autore hauen ustez, KONP buruaren baliokide 

nominala litzateke (21a): 

 

(21) (a)     (b) 

  KONP”     K” 

 

   KONP’     K’ 

 

  INFL”  KONP   DS  K 

 

   INFL’       D’ 

 

  AS  INFL     IS  D 

 

   A       I 

 

Kasu ez-markatua jasotzen duten argumentuak DSak edo ISak izango dira (ez dago 

beraz K-rik) eta argumentu hauek K-iragazkia15 bete beharko dute. Kasu markatua 

jasotzen duten argumentuak KSak izango dira, sakoneko egituran K hutsik dagoela. 

Hortaz, honelako argumentuek Kategoria Isilen Hatsarrea bete beharko dute. Azkenik, 

berezko kasua jasotzen duten argumentuak ere KSak izango dira baina K beterik 

dutela. Argumentu hauek Islapen Hatsarrea bete beharko dute.  

16Nolakoa da kasu ezarketa sistema ergatiboetan?  Aditzak objektua gobernatu 

arren, ez du k-uztartzen ez dagoelako beste kasu-lehiakiderik, hau da, kasua hartu 

dezakeen beste elementurik. Hortaz, kasu ez-markatua dagokio objektuari: hots, 

absolutiboa. INFL buruak subjektua gobernatzeaz gain, horren lehiakidea izan 

daitekeen beste argumentu bat (objektua) ere gobernatu egiten du17. Hortaz, kasu 

markatua dagokio subjektuari, ergatiboa hain zuzen ere (22a).  

                                                           
15  K-Iragazkia: K-bako argumentu batek (DS edo IS batek) KONP buruak  edo K-k o-komandatzen eta gobernatzen 
duen posizioren bat izango du baina ez du kasu-uztartu daitekeen posiziorik izango.  
 
16  Hale eta Bittnerek AS-barneko subjektuaren hipotesia aintzat hartzen dute. Honen arabera, subjektuak ASaren 
edo ISaren barruan adjunktu modura sortzen dira.  
17   Eredu honetan, INFL buruak objektua gobernatzen du. Bi eratan egin daiteke hau: lehenengo aukera nom/abs jaso 
duen DSa  aukera bat da nominatiboa (absolutiboa) jaso duen DSa [espez, INFL”] gunera igotzea da, honela INFL 
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Nola ezartzen dira kasuak sistema akusatiboetan? Bittner eta Halek (1996a) 

proposatutako ereduan, sistema akusatiboetan aditzak alboko D batekin batera sortzen 

dira. D sasi-argumentu hau objektuarekin lehian sartuko da kasu ezarketari 

dagokionez: ikus (22b) adibidea. Sasi-argumentu honi esker, aditzak gobernatu eta k-

uztartzen du objektua. Honen ondorioz, objektuari ezarritako kasuak markatua izan 

behar du, akusatiboa hain zuzen ere. Subjektuak (DS bat kasu honetan) K-iragazkia 

bete behar duenez, KONP-ek o-komandatu eta gobernatu behar du: hau betetzeko 

[espez, INFL”] gunera igo behar da. Lehiakiderik ez duenez, orduan kasu ez markatua 

ezartzen zaio argumentu honi, hots, nominatiboa. Eskematikoki: 

 

(22) a. Sistema ergatiboak    b. Sistema akusatiboak 
     
  KONP”       KONP” 

 

   KONP’       KONP’ 

 

  INFL”  KONP     INFL”  KONP 

 

   INFL’       INFL’ 

 

  AS  INFL     AS  INFL 

 

 Subjektua AS     Subjektua AS 

 

   A’        A’ 

 

  Objektua A     Objektua [A] 

 

            A           D 

  

 Nashen proposamenarekin bezala, ez dirudi proposamen honek oihartzun 

handirik eduki duenik euskarari buruzko ikerketetan. Nolanahi ere, teoriak teoria, 

azterbide honetan kasu ergatiboa printzipioz iragankortasunarekin lotuta legoke eta, 

                                                                                                                                                                          
buruak gobernatuko lukeelako. Bigarren aukera litzateke ASa gardena izatea INFL buruak ASren barnean dagoen 
objektua gobernatu ahal izateko.  
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hauxe da azpimarratzekoa, kasu ergatiboaren gauzatzea INFL buruaren (edo berau 

gauzatzearen) eskutik joango litzateke. 

 

2.1.7. Laburpena 

 

Beraz, orain arte ikusi dugun guztia laburbilduz, Dixonek proposatu bezala 

hizkuntzak ergatiboak edo akusatiboak izan daitezke maila morfologikoan edo/eta 

sintaktikoan: euskara ezbairik gabe ergatiboa da lehen zentzuan baina ez bigarrenean. 

Marantzek morfologia maila alde batera utzi eta hizkuntza mota bi hauen arteko 

bereizketa sakoneko egituran datzala proposatzen du: hizkuntza ergatiboetan 

sakoneko objektuak egilea rol semantikoa jasotzen du, eta hizkuntza akusatiboetan, 

berriz, sakoneko objektuak jasailea edo gaia rol semantikoa jasotzen du. Marantzen 

Hipotesi Ergatiboaren ikuspegitik ere euskara ez litzateke ergatiboa, Levinek eta Ortiz 

de Urbinak aspaldi erakutsi bezala. 

Laurogeigarren hamarkadan gramatika sortzailean egiten diren proposamenek 

bat egiten dute hizkuntza bat ergatiboa edo akusatiboa den erabakitzeko gakoa 

azalekoago diren arrazoietan bilatzean. Murasugiren ergatibitatearen proposamena, 

Fernandezi (1997) jarraituaz, zeharo baztertu dugu. Bobaljikek (1992) eta Bittner eta 

Halek (1996a-b) proposatutakoaren arabera, kasu ergatiboa eskuarki 

iragankortasunarekin lotzen da eta buru funtzionalen agerrerak baldintzatzen du (Kmz 

Bobaljkentzat, INF soila bigarrenentzat). Azkenik, Nashek (1995) proposatzen du 

hizkuntza ergatiboen subjektuek  jasotzen duten ergatibo kasua berezko kasua dela, 

aditzak berak AS mailan ezarritakoa; honetan, hizkuntzalari hau aurrekoetatik 

bereizten da, zeren kasu ergatiboa aditzaren beraren agerrerak baldintzatuko luke, eta 

ez buru edo islapen funtzional baten agerrerak. 

Goazen orain euskararen ezaugarriak azaltzeko beren-beregi proposatu diren 

hipotesiak berrikustera. 
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2.2. Euskararen ergatibitatearen inguruko azalpenak  

 

 Gramatika teoriaren ikuspegitik euskararen kasu markaketan gai interesgarri bi 

aurkitzen ditugu: bata, datiboaren ezarketa nola egiten den; eta bestea, 

ergatibitatearen beraren azalpenaren muinean dagoena, hauxe da: itxuraz 

iragangaitzak diren aditz batzuen subjektuei zergatik edo nola ezartzen zaien ergatibo 

marka. Lehenengo arazoa tesi honen lan esparrutik kanpo geratzen denez, ez dut 

horretan sakonduko (irakurleak Fernandez (1997) eta Elordieta (2001) lanetara jo 

dezake proposatu diren analisiak ikusteko). Bigarren arazoa argitu nahian proposatu 

dira jarraian deskribatuko ditudan analisiak.  

 Zazpigarren kapituluan ikusiko dugunez, proposamen hauetara joko dut 

hizkuntzen jabekuntza azaltzeko bultzatu diren teoria bi (jabekuntza mailakatua eta 

gaitasun osoa hasieratik baina zenbait tasunen garapena) datuekin erkatzeko, eta bide 

batez, hizkuntz jabekuntza hipotesi hauen baliagarritasuna egiaztatu ahal izateko. 

Baina noan lehenik eta behin euskaraz ergatiboaren kasu markaketak dituen 

berezitasunak azaltzeko egin diren saioak banan-banan berrikustera. 

  

2.2.1. Levinen (1983a-b) NOR Aditzen Hipotesia 

 

Levinek (1983a-b) euskararen izaera aztertzen du bai Marantzen 

Ergatibitatearen Hipotesiaren aldetik bai kasu-markaketaren aldetik. Lehenari 

dagokionez, argi utzi dugu lehenago (cf. 2.1.2) euskara ez dela ergatiboa Marantzen 

zentzuan18. Bestetik, Levinek defendatzen du euskararen kasu sistemaren 

berezitasuna sakoneko egiturako argumentuen arteko harremanak19 modu gardenean 

adieraztean datzala: 

                                                           
18 Marantzen ergibitatearen kontrako argudioen artean, aditz esapideen argudioa Levinek berak (1983a) emandakoa 
da, partitiboaren banaketarekin eta NOR aditzen erabilera bihurkariarekin batera. 
 
19  Ezin dezakegu ahaztu, darabilgun esparru teorikoan, rol semantikoak sakoneko egituran ezartzen direla, eta 
kasuak, berriz, azaleko egituran. Beraz, kasuek azaleko egiturako harremanak adieraziko lituzkete, eta ez sakoneko 
egiturakoak, euskaraz gertatzen den bezala.   
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“Basque turns out to be unusual in having a system of morphological case that reflects 

d-structure grammatical relations rather than s-structure grammatical relations as 

accusative and ergative case systems do” (Levin 1983a: 290) 

 

Has gaitezen Levinek kasu markaketaren gainean egiten dituen oharrak 

berrikusten. Hizkuntzalari honen proposamenaren muina honela laburbildu daiteke: 

 

(23) NOR aditzen hipotesia 

Euskaraz NOR saileko aditzak ez-akusatiboak dira Perlmutteren sailkapenean (edo 

bestela esanda, egile argumentudun aditzak ezin izan daitezke NOR saileko aditzak)20. 

 

Hipotesi honen arabera, eskuarki gaia edo jasailea argumentu bat daukaten 

aditzak NOR saileko aditzak izango dira, salbuespenen bat baden arren. Hipotesi hau 

hainbat zutabetan oinarritzen da: 

a. Batetik, tipikoki ezakusatibotzat jo daitezkeen predikatuen definizio 

semantikora egokitzen dira NOR saileko aditzak oro har: mugimendua, leku eta izaera 

aldaketak, emozio aldaketa, existentzia… adierazten dituzten aditzak dira NOR aditzak 

berez; hots, jasailea dutenak.  

 

b. Bestetik, aditz berarekiko NOR-NORK/NOR alternantziek ere salatzen dute 

NOR erabilera beti lotzen dela jasaile edo gaia argumentua soilik azaltzearekin. 

Esaterako: 

(24)  a. Mirenek atea {ireki, erre, apurtu} du 

 b. Atea {ireki, erre, apurtu} da    

 

Lehen (=24a) adibideko aditzak iragankorrak ditugu: ireki, erre, apurtu. Aditz hauen 

barne argumentua, gaia edo jasailea rol semantikoa jasotzen duena, NOR edo 

absolutibo kasuarekin dago markatuta. Kanpo argumentua, berriz, NORK kasuarekin 

dago markatuta. Perpausaren (24b) aldaera iragangaitz/inkoatiboan (antikausatibo 

                                                                                                                                                                          
 
20  Artiagoitia (2001: 172) lanetik hartutako definizioa da hau. Levinek, berez, hauxe dio (Levin 1983a: 296): jasailea 
duten aditzak baino ezin dira NOR aditzak izan; beste guztiak ezin dira NOR aditzak izan. 
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Levinen hitzetan), aditzek izan aditz laguntzailea aukeratzen dute eta bertan ageri den 

argumentu bakarra, aldaera iragankorreko barne argumentua dena, absolutiboarekin 

markatzen da; hots, NOR aditzen portaera erakusten dute aditzok aldaera 

iragangaitzean. Honek NOR Aditzen Hipotesia indartzen du, bai baitirudi NOR edo 

absolutibo kasuaren eta gaia edo jasailea rol semantikoaren arteko lotura zuzena 

dagoela. Alternantzia honetan sartzen dira, oro har, leku edo izaera aldaketak 

adierazten dituzten aditzak (ireki, berotu, erre, hil, hertsi… ) zein emozioak 

adierazten dituzten aditzak ( harritu, izutu, nahasi, haserretu…). 

 

c. Hirugarrenez, Levinek [izena+egin] egiturari erreparatzen dio, egitura hauxe 

erabiltzen baitu euskarak beste hizkuntza askotan iragangaitzak diren aditzak 

adierazteko. Levinen ustez, egitura honek IS zehaztugabea inkorporatuta dauka21, 

baina ez da izozturiko inkorporazio bat, arrazoi bigatik:  

1. Honelako egituretan inkorporatutako IS batzuek partitiboa onartzen dutelako 

ezezko perpausetan: ez du hitz-ik egin.  

2. Honetaz gainera, galderetan eta mintzagairen bat duten perpausetan hitz 

hurrenkera aldatzeko aukera dagoelako (A eta ISaren artean beste hitz 

batzuen agerrera baimenduta dagoelarik):  nork egin behar du hitz?, oso 

ondo egin duzu hitz.   

 

Nolanahi ere, eta honexek ardura dio Levini, aditz hauek guztiek subjektutzat egilea 

den argumentua agertzen dute eta beste hizkuntza batzuetan iragangaitz hutsak dira: 

beraz, zeharka bada ere, mota honetako aditzek NOR aditzak ezakusatiboak, gaia edo 

jasailea argumentudunak alegia, direlako hipotesia indartzen dute.  

 

                                                           
21   2.2.4. azpiatalean ikusiko dugunez, Lakak (1993) ere argumentu hau erabiliko du egitura honen izaera azaltzeko. 
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d. Laugarrenez, Levinek komunikazio-aditzak aipatzen ditu; berauen garrantzia 

honetan datza: hizkuntzaren arabera, iragankorrak edo iragangaitzak izan daitezke, 

baina iragangaitzak izatekotan egileduntzat hartzen dira, ezergatibotzat alegia. Levinek 

aldarrikatzen du tipikoki egile argumentudunak diren komunikazio aditz hauek 

euskaraz ez direla eskuarki NOR saileko aditzak. Mota honetako aditzen artean hitz 

egin, oihu egin bezalako aditz konplexuak daude (arestian azaldu bezala aztertuko 

lirateke hauek), baina aditz sinpleak ere topa ditzakegu: esan, galdetu, erantzun 

bezalako aditzak hain zuzen ere. Komunikazio aditz hauek *edun laguntzailea 

aukeratzen dute, eta, hartara, NOR Aditzen Hipotesia berresten omen dute, ez baitira 

NOR aditzak izaten (ez dute izan laguntzailea aukeratzen). Levinek aipatzen duen 

salbuespen bakarra mintzatu aditzarena da 22, 23.  

 

e. Azkenik, osagarri zehaztugabearen ezabaketa duten NOR-NORK aditzak 

aipatzen ditu Levinek NOR Aditzen Hipotesiaren aldeko argudiotzat: 

 

(25) a.  Jonek   sagarra   jaten   du 

      Jon-NORK  sagar-det-NOR   jan-PRES  3snor-ukan-3snork 

 

 b. Jonek   jaten   du 

Jon-NORK jan-PRES 3snor-ukan-3snork   

(Levin 1983a: 308) 

 

Bi perpausen arteko desberdintasuna NOR argumentuaren agerreran legoke. Lehen 

(=25a) adibidean, NORK kasua daroan argumentua egilea da eta NOR kasua daroana 

berriz, gaia; (25b) perpausean NORK kasuarekin markatuta dagoen izen sintagma 

bakarra dugu, egile rol semantikoa betetzen duena. Beraz, Levinen hitzetan, NORK 

                                                           
22  Hona haren hitzak:  “this appears to be the only verb of communication that is a NOR verb. In fact this is the only 
counter example I am aware of to the generalization concerning NOR class membership. And it appears that there is a 
dialectal variation as to what auxiliary it requires. For example, Lafitte [1979,p.422] cites it as a NOR-NORK verb in the 
Navarro-Labourdin dialect” (Levin 1983a: 309) 
 
23  Oyharçabalek Levinen kontra egingo du esanez, “mintzatu” ez dela NOR hipotesiaren kontra egiten duen aditz 
bakarra; beste batzuk aipatzen ditu, komunikazio aditzak direnak eta bestelakoak ere (2.2.3. azpiatalean). 
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argumentua egilearekin identifikatze honek, NOR edo absolutibo kasua, oro har, gaia 

rol semantikoarekin lotuta dagoen hipotesiaren alde egiten du24.  

Levinen aburuz, beraz, euskararen kasu-markaketak argumentuen izaera 

tematikoarekin egiten du bat, IS bakoitzak sakoneko egituran zein rol jokatzen duen 

adierazten du: egilea bada, kasu ergatiboa dagokio; gaia edo jasailea bada (aditzaren 

barne argumentua beraz) kasu absolutiboa dagokio. Alde horretatik, euskara hizkuntza 

aktiboa litzateke, eta gutxi gorabehera Dixonek (1994) Split-S sistematzat definitutako 

egoerari dagokio. Jabekuntzaren ikuspegitik, Levinen proposamena egiten den garaia 

(laurogei hamarkadako Gobernua & Uztardura) kontuan hartuta, kasu ergatiboa INFL 

proiekzio edo buruari lotutako egiturazko kasua litzateke, eta kasu absolutiboa Aditzari 

lotutako egiturazko kasua25. Jarraian ikusiko dugunez, Ortiz de Urbinak (1989) Levinen 

ekarpena onartu eta zertxobait moldatzen du kasu ezarketaren funtzionamenduari 

dagokionez. 

 

2.2.2. Ortiz de Urbinaren (1989) ekarpena: euskara hedatutako sistema ergatibo 

bezala 

 

Ortiz de Urbinak (1989), Levinen NOR hipotesian oinarrituta, euskararen kasu 

markaketa hedatutako sistema ergatiboa dela proposatzen du: korrelazio zuzena dago 

gramatika funtzioen eta ezarritako kasu morfologikoen artean. Sakoneko egituran 

[osag, AS] guneko elementuek absolutiboa jasoko dute; [espez, AS] gunean daudenek, 

berriz, ergatiboa jasoko dute26.  

                                                           
24  Objektuaren ezabaketa onartzen duten aditzen artean hauexek daude: irenste aditzak: edan, jan, afaldu, 
bazkaldu…;  prozesu mentalak adierazten dituzten aditzak: ikasi, irakurri; eta zeregin aditzak ere, hala nola irakatsi, 
josi, landatu, plantxatu bezalakoak. 
 
25 Izan ere, NOR aditzetan aditzak kasua ezartzeko gaitasuna duela esaten du Levinek, Burzioren orokorpena bete 
gabe alegia. Alderdi hauxe da Ortiz de Urbinak Levinen proposamenetik aldatzen duena hain zuzen ere; hartara, 
Levinek NOR aditzen IS absolutiboen subjektutasuna azaltzeko zeukan arazoa gainditzen du. 
 
26  Ortiz de Urbinak ez du bere lanean Aditz Sintagmaren barneko subjektuaren hipotesia aintzat hartzen; neuk 
egindako moldaketa da hau.  
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Hizkuntzalari honek aurkezten digun teorian, kasu ezarleak aditza eta inflexio 

buruak dira. Inflexio buruak hiru kasu ezar ditzake (komunztadura hirukoitzari 

egokitzeko): absolutiboa (nahitaezko kasua dena), ergatiboa eta datiboa. Kasu 

ezarketa, euskaraz, ondoko hatsarreen arabera egingo da:  

 

i. IS-ari absolutiboa ezarri baldin eta IS-a aditzaren lehenengo objektua bada bakarrik. 

ii. IS-ari datiboa ezarri baldin eta IS-aren aditzaren bigarren objektua bada bakarrik.   

 

Honako egitura izango genuke ergatiboaren kasu-ezarketari dagokionez:  

(26) 

INFL” 

 

IS   INFL’ i

 

 AS  INFL 

 

ti  A’ 

 

 (ISdat)  A’ 

 

  (IS )  A abs

 

 

Nola azaltzen da aditz ezakusatibo eta ezergatiboen kasu markaketa teoria 

honen argitan? Has gaitezen aditz ezakusatiboak aztertzen. Ikertzaile honen ustez 

(Levini jarraituta), izan laguntzailea hartzen duten aditzak semantikoki eta sintaktikoki 

ezakusatiboak dira (argumentu bakarra dute, eta sakoneko egituran osagarriaren 

gunea betetzen dute; hortaz, gaia rol tematikoa jasotzen dute).  Aditz ezakusatibo 

hauen egitura lexikoan ez dago subjektuari ezartzeko rol tematikorik. Hortaz, Burzioren 

orokortzeari jarraituta, aditz horiek ezin diote kasurik ezarri objektu posizioan dagoen 

sintagmari. Kasu iragazkia bete behar denez, sakoneko egituran osagarri gunean 

dagoen ISa [espez, INFL”] gunera mugitu beharko da kasua jasotzeko. Gune horretan 
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hiru kasu jaso ditzake: absolutiboa, ergatiboa edo datiboa. Absolutiboa jaso behar du 

IS hau koindexatuta dagoelako sakoneko egituran osagarri posizioan rol tematikoa 

jaso duen aztarnarekin. Ikus (27a) adibidea: 

 

(27) (a) Aditz ezakusatiboak: heldu   (b) Aditz ezergatiboak: dantzatu 

INFL”       INFL” 

 

  INFL’     IS INFL’  ISabs erg  

 

 AS  INFL     AS  INFL 

 

 A’           t A’ i  

  

   t   A        A i

 
 

Ikus (27b) adibidea dantzatu bezalako aditz ezergatiboen kasu markaketa 

ulertzeko: argumentu bakarra subjektu posizioan dago sakoneko egituran. Kasua 

jasotzeko [espez, INFL”] gunera igotzen da, bertan absolutiboa, ergatiboa edo datiboa 

jaso dezakeelarik. IS honek ezin du absolutiboa jaso ez litzatekeelako (i) printzipioa 

beteko (ISa ez delako aditzaren lehenengo objektu bezala sortu). ISak ezin du datiboa 

jaso, ez litzatekeelako (ii) printzipioa beteko (ISa ez delako sortu aditzaren bigarren 

objektu bezala). Orduan, halabeharrez, ISa ergatiboarekin markatuta egongo da.  

Modu honetan Ortiz de Urbinak aditz ezergatibo eta ezakusatiboen arteko 

jauzia eta Levinen NOR Aditzen Hipotesiaren arazo nagusia (IS absolutiboen subjektu-

izaera azaltzea) gainditzen ditu. Nolanahi ere, eta tesi honen helburuari helduta, hauxe 

azpimarratu beharra dago: hizkuntzalari honen proposamenaren argitan, ergatiboaren 

ezarketa, nahitaez iragankortasunarekin lotuta ez egoteaz gain, buru funtzional baten 

gauzatzearekin, INF/Komunztadura delakoa alegia, dagoela lotuta.  
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2.2.3. Oyharçabalen ( 1992) Ergakusatibitatea 

 

27Oyharçabalek (1992) euskara hizkuntza ergakusatiboa , eta ez aktiboa, dela 

defendatzen du. Morfologia mailan, izen sintagmaren markaketak eta aditz morfemen 

hurrenkerak eredu ergatiboari jarraitzen diote (lehenaldian, aditz morfemen 

hurrenkerak ergatibitate hautsia erakutsi arren). Sintaxi mailan, berriz, euskara 

hizkuntza akusatiboa da.  

Kasu markaketa eta harreman sintaktiko hauek azaltzeko ergatiboa berezko 

kasua dela proposatzen du: hau da, kanpo argumentuari aditzak berak ezartzen diona. 

Absolutiboa, aldiz, egiturazko kasua da: nominatiboa izango litzateke S-Kmz buruak 

perpaus iragangaitzeko subjektuari ezartzen dionean eta akusatiboa, berriz, O-Kmz 

buruak perpaus iragankorreko objektuei ezarritakoa, S-Kmz eta O-Kmz buru 

funtzionalak direlarik.  

Hortaz, euskaraz, aditzak rol tematikoak ezartzeaz gain (hizkuntza guztietan 

bezala), ergatibo kasu gramatikala ere ezarriko lioke ASren espezifikatzaile gunean 

                                                           
27  Ikus Oyharçabal (1993, 1994) euskara hizkuntza aktiboa ezin izan daitekeelako argudioan sakondu nahi izanez 
gero. Dixonen (1994) definizioa berreskuratuz, hizkuntza aktiboak dira aditz iragangaitzak multzo bietan banatzen 
dituztenak: alde batetik, argumentu bakarra SS bezala markatzen dituzten aditz iragangaitzak leudeke; beste aldetik, 
argumentu bakarra S  bezala markatzen dituztenak leudeke.  O
 Oyharçabalek (1993) defendatzen du euskararen morfologiak ez dituela harreman sintaktikoak islatzen: alde 
batetik, aditz ezergatiboen argumentu bakarrak absolutibo edo ergatiboa jaso dezake. Beraz, absolutiboaren ezarketa 
ez dago sakoneko objektuari murriztuta. Beraz, hizkuntza aktiboetan ez bezala, aditz ezergatibo eta ezakusatiboren 
arteko bereizketa ez da hain gardena. Are gehiago, egitura inpertsonal perfektiboek erakusten duten bezala, aditz 
ezergatibo eta ezakusatiboak sintaxi mailan bereiziko ditugu. Aditz ezergatiboek, beraien argumentu bakarra 
ergatiboarekin (a) edo absolutiboarekin (b) markatzen duten alde batera utzita, egitura inpertsonal perfektiboak 
onartzen dituzte, ezakusatiboek (c), aldiz, ez: 

a. luzaz solas egin izan da gai horretaz 
b. maiz mintzatu izan da gai horretaz 
c. *ohe honetan lokartu izan da 
 

“Le contraste mis en évidence ci-dessus confirme que les verbes sémantiquement inergatifs et à argument 
absolutif du basque (type mintzatu, bazkaldu, jostatu…) ont bien un comportement syntaxique semblable à 
celui des verbes inergatifs à argument ergatif (type solas egin, lan egin…) et s’opposent donc malgré l’identité 
apparente de la morphologie casuelle de surface (cas zéro) aux verbes inaccusatifs (type hil, lokartu, etzan…) 
(xviii-xix) 
 

Behin euskara hizkuntza aktiboa izan daitekeelako aukera baztertuta, 1994. urteko artikuluan euskararen izaera 
murrizten saiatuko da Marantzek (1991) proposatutako sailkapenean oinarrituta. Hiru hizkuntza mota leudeke sailkapen 
honen arabera: A motatako hizkuntzak izango dira aditz ezergatiboren subjektuak ergatibo marka maiz agertzen diren 
hizkuntzak – Georgiera esaterako. B motatako hizkuntzetan aditz ezergatiboen subjektuak ergatibo markarekin 
agertzea aukerakoa dutenak izango dira. Azkenengoz, C motatako hizkuntzak edozein motatako aditz iragangaitzen 
subjektua ergatibo markarekin agertzea gaitzesten dutenak izango dira. Oyharçabalen iritziz, euskara A motatako 
hizkuntza genuke.  
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sorturiko ISari. Baina ergatiboa [espez, AS] gunean jaso duen ISk gorago mugitu behar 

du azaleko egituran gauzatzen baita kasu hori28.   

 Hauxe da Oyharcabalek proposatutako egitura: 

 

(28)   S-Kmz”  

 

     S-Kmz’ 

 

    D-Kmz’’  S-Kmz 

 

     D-Kmz’ 

 

    O-Kmz’’ D-Kmz 

 

     O-Kmz’ 

     

Amax  O-Kmz 

 

DSerg     A’ 

 

    (DSdat)    A’ 

 

          (DS ) A kasurikgabe

 

Honetaz gain, Oyharçabalek (1989, 1993) zenbait aditz iragangaitzen 

jokabidean oinarrituta, absolutiboa ez dela nahitaezko kasua defendatzen du (kontra 

Ortiz de Urbina (1987), Laka (1993a), Fernandez (1997)). Are gehiago, argumentu 

bakarreko aditz batzuek NORK saila osatzen dutela aldarrikatzen du.  

Eztabaida hau bultzatzen duten aditzak berrikusita (cf. 2.2.1), ikertzaile honek 

ez du zalantzan jartzen jan edota [izen+ egin] bezalako aditzek bi rol tematiko ezartzen 

dituztela: subjektuari eta objektuari dagozkionak, hain zuzen ere; hortaz, justifikatuta 

legoke aditz hauen subjektuek ergatibo kasua jasotzea. Arazoa irakin edota iraun 

bezalako aditzak aztertzerakoan dator: rol semantiko bakarra ezartzen dute, hortaz, 
                                                           
28  Chomskyri (1986) zor zaio berezko kasuaren ezarketa eta gauzatzea bereiztea.  
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kasu bakarra jaso dezake aditz hauen argumentu bakarrak. Aditz hauen argumentuek 

nahitaez ergatiboa kasua jasotzen dutenez, NORK aditz sailaren existentzia bermatzen 

dute (Oyharçabal 1989). 

Beste aditz batzuek jokaera aldakorra erakusten dutela dakarkigu gogora. 

Oyharçabalek ematen dituen adibideek Levinen NOR Aditzen Hipotesiaren kontra 

egiten dute: hipotesi honen arabera NOR sailetik kanpo geratu beharko liratekeen aditz 

batzuek iparraldeko euskalki batzuetan NOR sailari dagokion izan laguntzailea 

aukeratzen dutela dio Oyharçabalek (1992). Aditz hauen artean hauexek aipa daitezke: 

komunikazio aditzak (solastatu, elekatu, elestatu, hizkatu edo hizketatu); irenste 

aditzak (bazkaldu, afaldu, gosaldu eta askaldu); eta azkenik, subjektuari egilea rol 

semantikoa ezartzen dioten aditzak (trabailatu, jarraiki, mendekatu, jazarri, oldartu, 

gudukatu, borrokatu, jostatu, jokatu). Aditz hauen argumentu bakarrak, euskalkiaren 

arabera, kasu desberdina har dezake, nahiz eta rol semantiko desberdina hartzen 

duelako zantzurik ez izan.  

Hortaz, aditz bakoitzak ezartzen dituen kasuak eta rol semantikoak lexikoan 

zehazturik daudela aldarrikatzen du Oyharçabalek. Eta lexikoan zehazturik egonez 

gero, halabeharrez, orokortzeren bat egiterik eduki beharko genuke (baina ez digu 

esaten zein den egin daitekeen orokortze hori). Haren hitzetan: 

“Indeed, even if the restrictions on argument selection are tied to each predicator, one 

may think of some generalizations on the lexicon, specially in the way theta roles and 

cases are related.” (Oyharçabal 1992: 330) 

 
 Gure helburuetarako, Oyharçabalen ekarpenaren gakoa honetan datza: kasu 

ergatiboa eskuarki, baina ez nahitaez, iragankortasunarekin lotzen den berezko kasua 

dela29; eta, berezkoa izan arren, komunztadura-buru funtzional baten ezaugarri edo 

tasun morfosintaktikoei lotuta dagoela aldarrikatzen duela azterbide honek. Ohiko 

                                                           
29 Ondorio garrantzitsu bi hauek ere gaineratu ahal dira, gure tesiaren muina ez badira ere: absolutiboa ez dagoela inola 
ere lotuta argumentu jakin batekin (gaia edo jasailea) Levinen proposamenan bezala, edota ez dela beharrezko kasua 
ergatiboa ere ager dadin, Lakaren proposamenean bezala. Lehen ondorioari dagokionez, nabarmena da mendebaldetik 
ekialdera joan ahala ugariago direla egiledun NOR aditzak, baina ekialdetik kanpo ere badira holakoak (Artiagoitia, 
k.p.): saiatu, ausartu, ahalegindu. 
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inflexio kategoria zatitzearen ondorio den komunztadura-buru hori posiziorik gorenean 

kokatzen da perpausaren eraketan. 

 

2.2.4. Lakaren (1993a) Nahitaezko Kasuaren Parametroaren egokitzapena 

 

Lakak (1993a) Chomsky (1992) eta Bobaljikek (1992, 1993) proposatutako 

Nahitaezko Kasuaren Parametroa berformulatzen du, besteak beste, euskararen 

jokabidea hobeto azaltze aldera. Gogora dezagun Bobaljikek formulatutako 

parametroaren argitan komunztadura buru bat baino ez dagoela indarrean perpaus 

iragangaitzetan. Hizkuntza akusatiboetan Kmz1 legoke indarrean eta argumentu bakar 

horrek nominatibo kasua erkatuko luke. Hizkuntza ergatiboetan, aldiz, Kmz2 burua 

legoke indarrean eta argumentuak absolutibo kasua erkatuko luke. Hona hemen 

Lakaren Nahitaezko Kasu Parametroaren egokitzapena:  

 
(29)  Nahitaezko Kasuaren Parametroa 

1. Ekonomia:  Argumentu 1  Kasu 1 

2. Kasu Parametroa: 

a. Aktibatu KDNB 

b. Aktibatu KA 

 

 Berformulazio honek dakarren berritasun nagusia kasua ezartzen duten 

buruetan dago. Bobaljiken bertsioan komunztadura buruak dira kasuak ezartzen 

dituztenak. Lakaren ustez, kasua ezartzen dutenak denbora (Dnb) eta aditza (A) dira. 

Buru hauengandik kasua jasotzen duten Determinatzaile Sintagmak (DS) Kmz1 eta 

Kmz2 proiekzioen espezifikatzaile guneetara mugitu behar dira, hurrenez hurren, euren 

kasu tasunak erkatzeko:  

 

“(…) given that both Agr1 and Tense and Agr2 and V are involved in Case Assignment, 

assume that the categories that have the capacity to be active or inert are not Agr1 and 

Agr2 but rather the Case features born by the true Case Assigners: Tns and V” (Laka 

1993: 166) 
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Lakak lan egin bezalako aditz konplexuak aztertzen ditu eta, Levinek bezala,  

aditz hauek izena inkorporatuta dutela defendatzen du30. Honetaz gainera, aditz 

iragankorren barne argumentuaren eta aditz konplexu hauetan inkorporaturik dagoen 

argumentuaren arteko ezberdintasun nabarmen batez ohartarazten gaitu: aditz 

iragankorren argumentuak zehaztua izan behar du eta [izen+egin] egiturako izenak, 

berriz, zehaztugabea izan behar du. Beraz, aditz iragankorretan, AStik kanpo mugitzen 

diren DSak izan behar dira eta kasua eta komunztadura erkatzeko mugitzen dira. 

[Izena + egin] egituradun aditz ezergatiboen barne argumentuak, ostera, ez dira DSak 

ISak baizik; IS hauek, determinatzailerik ez daukatela-eta, ASren barnean geratzen 

dira.  

31Emakumeak barre egin du bezalako perpaus baten analisia hauxe litzateke : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Hale & Keyser (1991) autoreen proposamena aintzat hartzen du. Autore hauek diote aditz ezergatiboak  
iragankorrak direla egitura lexiko-erlaziozkoan (hau da sakoneko egituraren aurreko mailan) eta izena aditzera 
sakoneko egituran inkorporatzen dela.  
 
31 Subjektu ergatiboa [Kmz1, espez] gunean ageri da Dnb buruak kasua ezartzeko Kmz1 buru horrekin bat egin behar 
duelako. 
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(30)    Kmz1” 

 

Emakumea  Kmz1’ i

 

    DnbS  Kmz1 

 

     Dnb’ 

 

    Kmz2”  Dnb 

 

     Kmz2’ 

 

    AS  Kmz2 

 

ti  A’ 

 

    barre  A 

      egin 

 

Galdera honako hau izango litzateke: barre aditzaren proiekzioaren barnean 

geratzen bada, orduan zergatik kanpo argumentua, hau da subjektua, ez da libre 

dagoen [espez, Kmz2] gunera mugitzen? Erantzuna Nahitaezko Kasuaren 

Parametroan dago: barre Izen Sintagmak berezko kasua jasotzen du aditzarengandik 

eta erkatu ere, honekin erkatzen du. Aditzari lotuta dagoen Kmz2 buru funtzionalak 

ezin du egiturazko kasu ezarketan parte hartu ez dagoelako indarrean. Argumentu bat 

kasurik gabe geratzeak Kasu Iragazkiaren aurka egingo lukeenez, halabeharrez, 

kanpo argumentua [espez, Kmz1] gunera igotzen da ergatibo kasua erkatuz.  

Lakak ez dio ezer iraun bezalako NORK aditzei buruz, baina bere teoriari 

jarraituz, espero izatekoa da, argumentu bakarreko aditz hauen subjektuek absolutibo 

kasua jasotzea. Aditz hauen subjektuak ergatiboarekin markatuta daudenez, 

salbuespentzat jo beharko lituzke Lakak aditz iragangaitz hauek .  32

                                                           
32 De facto, emakumeak dantzatu du bezalakoetan pro osagarri isila dagoela ematen du aditzera (cf. haren 4. 
oinoharrean). Horren frogatzat, emakumeak dantza hau dantzatu du tankerakoak hartzen ditu (Laka 1993: 154). 
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Lakak bere (2000) lanean Nahitaezko Kasu Parametroa berrikustea 

proposatzen du hizkuntza guztien izaera azalduko luketen hatsarreak definitzeko33. 

Zertan aldatzen da aurreko proposamena? Batetik, kasua ezartzen duten buruak 

aldatzen dira. Lehengo formulazioan, kasu-ezarleak Lakaren ustez A eta Dnb baziren, 

oraingo honetan bi buru funtzionalek ezartzen dute kasua: Dnb (aurrekoan bezala) eta 

Aspektua (Asp). Kasua ezartzeko modua ere aldatzen da: kasua buru funtzional batek, 

K hemendik aurrera, menpeko DS bati ezartzen dio. K buru honek KS bat proiektatzen 

du. Beraz, KS dira markatutako sintagma guztiak:  

 

(31)   DnbS 

 

  KS        Dnb’ j

 

         K      DS           DnbK        AspS 

 

         KS           Asp’ i

 

                  K    DS     AspK         AS 

 

          A’               hj

 

          A     hi   

       

 

 

Nahitaezko Kasu Parametro berriaren arabera, kasuen arteko inplikazioak honela 

laburbiltzen dira: 

 

a. K   KDnb Asp kasu ezartzaile nagusia Dnb: Hizkuntza akusatiboa dugu 

b. KAsp  K  kasu ezartzaile nagusia Asp: Hizkuntza ergatiboa dugu Dnb

                                                           
33  Lakaren proposamenak Burzioren orokorpenaren kontra egin nahi du arrazoi birengatik: lehenengoa, orokorpen 
honek kasu ezarketa (azaleko mailan gertatuko litzatekeen operazioa) eta rol semantikoen ezarketa (sakoneko mailan 
gertatuko litzatekeen operazioa, lexikotik zehaztuta datorrena) oso modu estuan lotzen zituelako, moduluen 
independentziari uko eginez. Eta bigarrena, orokorpen honek munduko hizkuntza multzo baten izaera baino ezin 
zuelako azaldu (hizkuntza akusatiboenak hain zuzen ere) beste hizkuntza guztiak orokorpen honetatik kanpo geratzen 
zirela. 
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Denbora buruarekin lotuta dauden kasuak ergatiboa eta nominatiboa dira. 

Aspektuarekin lotuta daudenak, ostera, absolutiboa eta akusatiboa dira. Aurreko 

proposamenean bezala, hizkuntza ergatiboak eta akusatiboak perpaus iragangaitzetan 

bereizten dira. Hizkuntza akusatiboetan bere tasunak ezarri behar dituen burua Dnb 

denez, aditz iragangaitzen argumentu bakarrak (aditz ezergatiboenak edo 

ezakusatiboenak izan) euren sorgunetik [espez, Dnb] gunera igo behar dute tasunak 

erkatzeko. Beraz, aditz ezergatibo zein ezakusatiboen subjektuek nominatibo kasua 

jasoko dute.  

Hizkuntza ergatiboetan, berriz, tasunak aktiboak dituen burua Asp da. Aditz 

iragangaitzen argumentu bakarrak [espez, Asp] gunera mugitu behar dira Asp buru 

funtzionalak bere tasunak erkatu ditzan. Beraz, hizkuntza ergatiboetan aditz ezergatibo 

eta ezakusatiboren subjektuek absolutibo kasua jasotzen dute.  

Euskarazko aditz ezergatibo batzuek ergatibo markadun subjektuak edukitzea, 

aurreko formulazioan (Laka 1993a) bezala, aditz hauen sakoneko izaera iragankorrak 

azalduko luke. Hortaz, lan bion34 ekarpenak gure tesiari dagokionez laburbilduz, 

hauexek dira: ergatibo kasua iragankortasunarekin lotzen dela (eta, ondorioz, 

absolutiboa agertzeak baldintzatzen du ergatiboa) eta, funtsezkoagoa dena, ergatiboa 

buru funtzional bati, Denborari, lotuta ageri den egiturazko kasua dela; Denbora buru 

hau nahiko goian agertzen da perpausaren arkitekturan. 

Azpiatal hau amaitu aurretik ez nituzke Lakaren aditz flexioaren eta perpaus 

egitutaren arteko harremanaz egindako lan biak (1988, 1993b) aipatu gabe utzi nahi. 

Lan biok ergatibitatearen azalpenaz baino gehiago euskal adizkien barne egitura 

sintaxian barrena eratortzeaz arduratzen dira; hitz gutxitan esanda, garai bateko 

Baker-en (1985) Ispiluaren Hatsarrea aplikatuaz  euskal perpausak eta adizkien barne 35

                                                           
34  Laka bere (2004) lanean Levinek (1983) egindako proposamenera bueltatzen da; hau da, euskaraz ergatiboa 
funtsean egiletasunarekin lotuta dagoela defendatzen du.  
 
35 Hatsarre honen arabera, morfologikoki konplexuak diren hitzetako morfema-hurrenkerak bat etorri behar  du horiek 
deribatzeko behar den sintaxi-eragiketen hurrenkerarekin. Artiagoitia (2001: 83) irakaslearen moldapenean:  
 
I. Ispiluaren Hatsarrea: Morfologia eragiketek sintaxiarenak islatu behar dituzte eta alderantziz. 
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egiturak bat eginez gero (32) bezalako perpaus egitura beharko genuke euskaraz (33)-

ko adizkien barne egitura edukitzeko:  

 

(32)      Dnb” 
 
 DS            Dnb’ erg
 
 
                                           Modal-S              Erg-Denb 
 
                          DS                              M’ dat
 
                Inf-S        Dat-M 
 
 
                               DS                                Inf’ abs
   
 
                                                        AspS            Abs-Inf 
 
 
                                                  AS            Asp 
 
 
 

     t   terg dat  tabs
   

 
 
(33) adizkien barne egitura (Laka 1988, 1993b): 
 

                       Dn b 
 
                  Mod      Dn b 
 
     er r o a                Mo d  
 
ABS      er r o a     DAT   Mo d          ERG     Dn b  

 

Alde batera utzita Lakak berak zabalik edo azalpenik gabe ematen dituen ergatibo-

denbora, datibo-modala edo absolutibo-inflexio/erroa buruen edo morfemen arteko 

loturak, tesi honen ikuspegitik interes handikoa da adizkien barne egiturari begira 

proposatzen den perpaus egitura honetan ere ergatibo kasuak goien dagoen buru 

funtzionalarekin daukala lotura zuzena baieztatzea; ez hori bakarrik, datiboa ere, 

                                                                                                                                                                          
Morfologia eragiketok flexio-morfologiara mugatzen dira, ez dira hiztegi barruko eratorpen-morfologiara zabaltzen. 
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kasuari eta komunztaduari dagokienez, absolutibo kasua ezartzen eta harekin 

komunztadura duen proiekzio funtzionalaren gainetik kokatzen du Lakak36. Aurrerago 

ere, zazpigarren kapituluan, itzuliko naiz Erg > Dat > Abs argumentuen arteko 

hierarkiaren auzi honetara, jabekuntza mailakatuaren hipotesiaz jardutean. 

 

2.2.5. Fernandezen (1997) aditz ezergatiboen azterbidea 

 

Atal honen sarreran adierazi bezala, Fernandezen (1997) tesitik lan honetara 

ekarriko dudan analisia ergatiboaren ezarketa bereziari dagokiona da. Ikertzaile honek 

Nahitaezko Kasu Parametroa aintzat hartzen du aditz ezergatiboen kasu markaketa 

nabarra azaltzeko. Hiru ezergatibo mota bereizten ditu, beste autoreek ez bezala. 

Lehenengo saila mintzatu bezalako aditzek osatzen dutena da, bigarrena borrokatu 

bezalako aditzek osatutakoa, eta hirugarrena, azkenik, borroka egin bezalako aditz 

konplexuek osatzen dutena. 

Mintzatu bezalako aditzek honelako egitura agertzen dute hiztegi barruan: 

(34)   AS 

 

IS1  A’ 

 

IS2  A 

 

   I  A 

 

    t mintzo  Ø   (1997:98) 

 

Sail honetako aditzek (hiztegi barneko) egitura lexiko-erlaziozkoan inkorporatu 

dute objektua. Honek esan nahi du mintzatu bezalako aditzak, objektua hiztegian 

bertan inkorporatzen dutenez, sintaxi mailara edo konputazio sistemara argumentu 

bakarreko aditz modura pasatuko direla beraien argumentu bakarra absolutiboarekin 

markatuz. 

                                                           
36 Ondoren, halatsu jokatu dute euskalari gehienek ere (cf. Oyharçabal 1992, Fernandez 1997, Albizu 1997). 
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 [Izen+egin] aditz konplexuak bai egitura lexiko-erlaziozkoan baita konputazio 

sisteman ere iragankorrak direla uste du Fernandezek. Sintaxi mailan iragankortzat 

hartzen direnez37, bi komunztadura buruak (edo bi kasu ezarleak) daude indarrean, eta 

hartara absolutibo eta ergatibo kasuen ezarketa bideratzen dute. 

 Azkenik, borrokatu bezalako aditzak ditugu. Kasu honetan, objektua inkorporatu 

dute ez egitura lexiko-erlaziozkoan baizik eta konputazio sisteman. Honek esan nahi 

du iragankorrak direla egitura lexiko-erlaziozkoan eta konputazio sisteman, Spell out/ 

Ahoskatu mailan argumentu bakarreko aditzak balira bezala agertu arren. Lakarekin 

egin dugun bezala, hurrengo galdera honako hauxe da: aditz hauek sintaxi mailan 

argumentu bakarrekoak badirudite, zelan justifikatu genezake subjektuak ergatibo 

kasua hartzea? Nahitaezko Kasu Parametroaren kontra egiten ote du honek? 

Fernandezek Lakak emandakoaren antzeko argumentua erabiltzen du: buruz buruko 

kasu ezarketa dugu aditz mota hauetan, konputazio sisteman zehar baina Spell out 

baino lehen borrokatu saileko aditzekin, LF mailan [izen+egin] saileko aditzekin. Alde 

horretatik, borrokatu aditzeko borroka izenak kasu absolutiboa hartuko luke 

inkorporazioaren bidez, [izen+egin] egiturako izenek hartzen duten bezalatsu.  

 Nolanahi ere, tesi honi begira nabarmendu beharrekoa iruditzen zait 

Fernandezen azterbidean, Lakaren proposamenean bezala, ergatibo kasua 

absolutiboaren agerpenak (i.e. iragankortasunak) baldintzatua dela eta ergatiboa 

gauzatzea Aditz Sintagmatik kanpo eta posiziorik gorenean dauden buru funtzionalen 

(Kmz1 edo, aldiaren arabera, Denbora) mende dagoela.  

 

2.2.6. Holmer (1999) edo euskara hizkuntza aktiboa delako hipotesia berriro 

 

Holmerrek, Levinek bezala, euskara hizkuntza aktiboa dela defendatzen du. 

Levin eta Ortiz de Urbinaren lanak aintzat hartuta, absolutiboa aditzak ASaren mailan 

ezarritako kasua dela proposatzen du eta, honez gain, ergatiboa [espez, AS] gunean 

                                                           
37 Izenaren inkorporazioa LF mailara arte atzeratzen du Fernandezek. 
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txertatzen den elementuari ezartzen zaion kasua dela aldarrikatzen du. Ergatiboaren 

ezarketa gorago dagoen funtzio buru batek (INFL perpaus jokatuetan edo 

Determinatzailea  nominalizazioetan) zilegiztatu behar du. Goazen lehenik eta behin 

euskara hizkuntza aktiboa delako teoria indartzen duten argudioak ikustera. 

Holmerrek azaltzen duenez, Bobaljikek eta Lakak proposatutako Nahitaezko 

Kasu Parametroak (NKP hemendik aurrera) aditz iragangaitzen argumentu bakarrek 

absolutibo kasua jaso beharko luketela aurreikusten du. Ez da hau euskaraz gertatzen 

dena. Levinek aurkeztutako argudio bat hartzen du abiapuntutzat; euskaraz zenbait 

aditz iragankor iragangaitz balira bezala erabil daitezke:  

 

(35) a. Peruk ardoa edan du 

b. Peruk edan du 

c. Peruk tabernan edaten du 

d. *Peru edaten da 

e.  Peru ardoa edaten ari da 

 

(35a-e) adibide hauetan aditz iragankor berbera agertzen da, edan. Edan aditza 

argumentu birekin agertzen da (a) adibidean: Peru, ergatiboarekin markatuta dagoena 

eta ardoa, absolutiboarekin markatuta dagoena. Ondorengo (b-c) adibideetan, berriz, 

argumentu bakarrarekin agertzen da aditza. Argumentu bakar hori absolutiboarekin 

markatuta egon beharrean, NKP-k aurreikusten duen bezala, ergatiboarekin dago 

markatuta. Are gehiago, NKP-ak aurreikusten duen (d) adibidea ez da zuzena 

euskaraz.  

Beraren ikuspegia indartzen duen bigarren argudioa euskaraz aditz 

ezergatibotzat hartzen ditugun horietan bilatzen du  Holmerrek. Azaltzen duenez, 

euskaraz bi aditz ezergatibo mota daude: 

 [izena+egin] bezalako aditz konplexuak: hitz egin, barre egin 

 funtzionatu, dantzatu edo irakin bezalako aditz soilak 

Aurrekoan gertatu zaigun bezala, aditz hauen argumentu bakarrak, NKP-ak 

aurreikusten duenaren kontra, ergatiboa jasotzen du. Holmerrek Lakak lehenengo aditz 
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mota azaltzeko proposatzen duen argudioa onartzen du baina, azpimarratzen duenez, 

nekez justifikatu dezakegu irakin bezalako aditz batek duen argumentu bakarrari 

ergatiboa ezartzea, ez baitago absolutiboa jaso dezakeen argumenturik asmatzerik. 

Berriro ere, NKP-aren kontra egingo luke aditz honen izaerak/kasu markaketak. Kasu 

hauetan, berriz, euskararen jokaerari ondoen egokitzen zaion definizioa edo 

deskribapena split-s sistemei dagokiena omen da. 

Euskararen estatus berrian oinarrituta, kasuen izaera eta ezarketa berrikusten 

ditu Holmerrek. Hauexek dira berak proposatutako arbola-diagramak: 

 
(36)  Perpaus jokatuetan 

(a)       (b) 

INFL”      AS 

 

INFL’      A’ 

 

  Asp-S  INFL   AspS   A 

         ari 

AS  Asp   AS  Asp 

 

Erg  A’   Abs   A’ 

 

 Abs                  A    Abs    A 

 

Holmerrek ergatiboa AS mailan ezartzen dela defendatzen du baina buru funtzional 

batek gobernatzen duelarik. Bere ustez, ergatiboaren ezarketa INFL-ek zilegiztatzen 

du perpaus jokatuetan. Arestiko (36a) adibidea nik ardoa edan dut bezalako perpaus 

bati dagokion arbola-diagrama da. Eskuineko (36b) diagramak, ostera, ni ardoa edaten 

ari naiz perpausetan gertatuko litzatekeena azaltzen laguntzen digu; ari-k ergatiboaren 

ezarketa oztopatzen du, horregatik jasotzen du subjektuak absolutibo kasua.  
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Perpaus jokatugabeetan Determinatzaile kategoria funtzionalak zilegiztatzen du 

ergatiboaren ezarketa; honetan hurbiletik jarraitzen dio Ortiz de Urbinak (1987) 

proposatutako kasu-transmisioaren azterbideari38: 

(37) Perpaus jokatugabeetan 

 

DS  

 

D’ 

 

  Asp”  D 

 

AS  Asp 

 

Erg   A’ 

 

 Abs              A 

 

Nabaria denez, desberdintasun bakarra kasu ezarketa zilegiztatzen duen buruan dago: 

perpaus jokatuetan INFL da eta jokatugabeetan, berriz, D da.  

 Proposamen honetan ere, ergatibo kasua Aditz Sintagma mailan ezartzen dela 

aldarrikatzen den arren, kasuaren gauzapena gorago dagoen proiekzio funtzional 

batek zilegiztatu behar du: perpaus mailan Inflexio kategoria ezinbestekoa da ergatiboa 

ager dadin. 

  

2.2.7. Euskararen kasu-markaketa ergatiboaren inguruko azterketen laburpena 

 

Atal honetan ikusi dugunez, euskararen kasu-markaketaren izaerari buruzko 

proposamenak ez datoz beti bat eta aldez aurretik pentsa litekeen baino nabarragoak 

dira. Honek berebiziko interesa gehitzen dio hizkuntzaren jabekuntzari buruzko 

                                                           
38 Ortiz de Urbinak perpaus jokatugabeetan ergatiboa ezar daitekeela defendatzen du baldin eta perpaus berak kasu 
morfologikoa jasotzen badu.  
 
(i)  Nik laguna azken aldiz ikustea-k tristatu ninduen. 
 
Aldea da Ortiz de Urbinarentzat INFL jokatugabea dela kasu-ezarlea, Holmerrentzat D kategoria bera. 
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datuekin erkatzeko lanari, predikzioak ere bereiziak izango baitira, zein proposamen 

ematen den ontzat. Baina hori egin baino lehen, laburbildu dezagun orain arte ikusi eta 

ikasitakoa.  

  Levinek euskaraz kasu sistemak sakoneko egiturako harremanak adierazten 

dituelako ideia bultzatzen du, eta kasu markaketa NOR Aditzen Hipotesiaren arabera 

azaltzen du: hipotesi honek NOR aditzak argumentu bakarrari jasailearen rol tematikoa 

ezartzen diotenak baino ez direla defendatzen du eta, beraz, euskara hizkuntza 

aktibotzat aurkezten du. Ergatibo kasua azaleko egituran INF buruak egiazko egile 

argumentuei ezartzen dien kasua litzateke, printzipioz argumentu kopurua zeinahi dela 

ere. 

 Ortiz de Urbinak Levinen proposamenari jarraituaz baina haren arazoak 

(bereziki NOR aditzen argumentuen subjektu-izaera nola azaldu) gaindituz kasu-

markaketa eta komunztadura lotzen ditu. Gobernu eta Uztarduran ohi bezala, 

egiturazko kasu ezarleak aditza eta inflexioa dira Ortiz de Urbinaren proposamenean, 

baina inflexioak kasu ergatiboa zein absolutiboa ezar dezake, argumentua sortu den 

guneari begiratzen dion neurrian. Honela lortzen du ikertzaile honek kasu ezarketak 

argumentuen sorgunea islatzea. Proposamen honetan, absolutiborik gabeko ergatiboa 

zilegi da, baina inflexio buruak beti izango luke betegarri antzekoa den komunztadura 

sasiabsolutiboa.  

Oyharçabalen azterketaren argitan, absolutiboa egiturazko kasua litzateke, 

hots, buru funtzional batek ezarritakoa, eta ergatiboa, berriz, aditzak aditz sintagma 

mailan ezarritako berezko kasua. Oyharçabalek, Chomskyri (1986) jarraituaz, berezko 

kasuaren gauzatzea eta ezarketa bereizten ditu eta, hartara, ergatiboa aditz 

sintagmaren mailan ezarri arren, kasu hau jasotzen duen sintagma S-Kmz buru 

funtzional gorenaren espezifikatzaile gunera mugitu behar da, kasua gauzatu ahal 

izateko. Azterbide honen arabera, aditz ezakusatiboen subjektuak absolutibo kasua 

jasoko luke eta aditz ezergatibo batzuen subjektuak, berriz, absolutibo edo ergatibo 

kasua. Azken aditz hauek ergatiboa ezartzea azaldu dezaketen arrazoi bi daude: 
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baliteke aditza benetan iragankorra izatea edo baliteke aditz horiek besterik gabe 

NORK sailekoak izatea, hots argumentu bakarrari ergatiboa ezartzeko beharra lexikotik 

bertatik zehaztuta edukitzea. Oyharçabalen proposamenak argi uzten du, nolanahi ere, 

ergatibo/absolutibo bikoizketa ez dagokiola nahitaez egilea/gaia bikoteari (i.e. euskara 

ez da aktiboa) eta ergatiboa ez dagoela irangakortasunari lotuta nahitaez (posible da 

absolutiborik gabeko ergatiboa). 

Lakak (1993a), bestalde, hauxe defendatzen du: batetik absolutiboa aditzak 

ezarri eta Kmz-2 buruarekin erkatu beharreko kasua dela, eta, bestetik, ergatiboa Dnb-

ak ezarri eta Kmz1 buruarekin erkatu beharreko kasua dela. Ondorengo (Laka 2000) 

lanean, berriz, kasu biak Dnb eta Asp buru funtzionalek ezartzen dituztela 

(komunztadura buruen bitartekotzarik gabe) proposatzen du. Fernandezen (1997) 

teorian, Lakaren ekarpenetan bezala, ergatiboa goien dagoen buru funtzionalak 

ezarritako egiturazko kasua da (Kmz1 edo Denbora), absolutiboa beherago dagoen 

buru funtzionalak erkatzen duen bitartean. Azterbide bietan, Nahitaezko Kasu 

Parametroa onartzen denez,  ergatiboa perpaus hierarkian goi-goiko buru funtzionalei 

lotutako egiturazko kasua dugu, iragankortasunak eta, beraz, absolutiboaren 

agerpenak baldintzatua. Parametro horren ondorioz ere, aditz iragangaitz guztien 

(ezergatiboen eta ezakusatiboen) argumentu bakarrak absolutiboarekin markatuta 

egon beharko lirateke. Joera horretatik aldentzen diren aditzen ezergatibo batzuen 

subjektuaren kasuan, Lakak eta Fernandezek diote subjektua ergatiboarekin 

markatzea aditz hauen nola edo halako izaera iragankorrarekin justifikatuta legokeela. 

Azkenik, Holmerrek euskara hizkuntza aktiboa dela defendatzen du: aditzaren 

kanpo argumentuari ergatiboa ezartzen dio berau gobernatzen duen buru funtzionalak: 

Inflexioak perpaus jokatuetan eta Determinatzaileak perpaus jokatugabeetan. 

Proposamen honetan, Levinen teoriaren itzulera sumatzen dugu: ergatiboa 

egiletasunari edo kanpo argumentua izateari lotuta ikusten dugu, IS in situ dagoen eta 

kasu ezarketa egiturazkoa den arren. 

Beraz, proposamenak bitan edo hirutan sailkatu ahal ditugula dirudi: alde 
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batetik, ergatibo kasua nola edo hala egiletasunarekin lotzen duten eta, horrenbestez, 

euskara aktiboa dela dioten proposamenak ditugu (Levin 1983ab; Ortiz de Urbina 

1989; Holmer, 1999). Ergatibo kasua eskuarki theta-rol jakin bati lotuta joan arren, 

proposamen hauetan guztietan autoreek bat egiten dute kasu hori Inflexio buruak, buru 

funtzional gorenak, zilegiztatu behar duela esatean. Bestalde, ergatibo kasua 

iragankortasunarekin lotzen duten proposamenak dauzkagu (Laka 1993a, 2000; 

Fernandez 1997): hauetan absolutibo kasua nahitaezkoa da eta ergatiboaren 

gauzapena absolutiboa ere agertzeak baldintzatzen du. Ergatiboaren ezarketa goiko 

buru funtzional batek eragiten du, dela Denborak dela Komunztadura buru gorenak. 

Tartean, Oyharçabalen ikuspegia aurkitzen dugu: haren arabera, ergatiboaren kasu 

marka ez dago ez aktibotasunarekin ez iragankortasunarekin lotuta eta aditzak 

ezarritako berezko kasua da, absolutiboarekiko morrontza zertan eduki ez duena, s-

komunztadurarekiko buru-espezikatzaile harremanaren bidez gauzatzen den arren.  

Proposamenak proposamen, hari gidari bat dute azterbide guzti-guztiek: 

ergatibo kasua perpausaren eraketan goren (edo nahiko goian) dagoen proiekzio 

funtzional bat (Inflexioa, Denbora, S-komunztadura, 1-komunztadura) gauzatzearekin 

edo buru horren tasun morfosintaktikoren bat piztuta egotearekin lotzen dutela.   

Hirugarren kapituluan deskribatuko ditudan hizkuntz jabekuntzaren inguruko 

teoria bi hizkuntza bakoitzaren egituretan oinarrituko dira haurren ekoizpenak 

azaltzeko. Kapitulu honetan euskarazko kasu markaketaren inguruan proposatutako 

hipotesietan eta haur euskaldunen ekoizpen eta ulermen datuetan oinarrituta, hizkuntz 

jabekuntzaren eta garapenaren inguruan egin daitezkeen aurreikuspenak azalduko 

ditut, gero, zazpigarren kapituluan, hizkuntz jabekuntza teoria hauen baliagarritasuna 

ebaluatu ahal izateko.  

 

 



 



3. JABEKUNTZAREN INGURUKO IKUSPEGIAK ETA 

EUSKARAZKO KASU MARKEN JABEKUNTZA 

 

3.0. Sarrera 

  

 Hizkuntzaren jabekuntza nola gertatzen den ezin miresgarriagoa da. Galderak 

ugari dira: nola pasatzen dira haurrak ezer ez esatetik helduek bezala hitz egitera? 

Zerk eragiten du prozesu hau? Nolakoa da prozesua? Nolakoa da haurren sistema 

hasieran, helduena bezalakoa edo zehaztu gabeko sistema da? 

 Hainbat teoria garatu dira hau guztiau azaltzeko. Hala ere, eta tesi honen 

helburua kontuan izanik, kapitulu honen lehen zatian (3.1) deskribatuko ditudan 

proposamenak jabekuntza prozesu honetan puntu jakin batean gertatzen dena 

azaltzeko garatu diren teoriak izango dira; hain zuzen ere, haurrek bi urtetik hiru urte 

izan arte ekoizpen mailan izaten dituzten gorabeherak azaldu nahi dituzten teoriak 

ekarriko ditut hona.  

 Clahsenen (1996) banaketari eutsita, Radfordek (1991,1996) defendatutako 

heldutasunaren hipotesia azalduko dut lehenik eta behin (3.1.1. azpiatalean). Autore 

honen ustez, hitzak konbinatzen hasten direnean, haurrek proiekzio lexikoak baino ez 

dituzte eraikitzen. Burmuina heldu egin behar da proiekzio funtzionalak eta hauekin 

lotuta dauden ezaugarri guztiak modu emankorrean erabiltzen hasi aurretik.  

 Gero, 3.1.2. azpiatalean, Wexlerrek (1994, eta beste1) edo Rizzik (1993, 2005) 

proposatutako teoriak azalduko ditut. Autore hauek defendatutakoa kapitulu honetan 

aurkeztuko diren muturreko korronteen erdibidean egongo da. Euren hipotesiaren 

arabera, haurrek hasieratik dute gaitasun osoa, hau da, haurrek proiekzio guztien 

bilduma dute hasieratik, baina baliteke buru hauen tasun batzuk heldu gabe egotea. 

                                                      
1  Wexler (1992, 1994); Poeppel & Wexler (1993); Wexler & Harris (1996). 
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Hizkuntza bakoitza aztertu behar da heldu gabe dauden buruak edo tasunak zein diren 

identifikatzeko.  

 Azkenik, 3.1.3. azpiatalean, McKee eta Iwasakiren (2001) proposamena 

ekarriko dut gogora. Hauek defendatzen dute haurrek egiten dituzten huts egiteak 

gaitasunarekin baino ariketarekin lotuago daudela; bestela esanda, ekoizpen sistema 

da oraindik ere heldu gabe dagoena eta hortik etor litezke helduenak ez bezalako 

ekoizpen asko. 

 Lehen atal honetan (=3.1), arestian aipaturiko hiru teorietariko bakoitzak egiten 

dituen aldarrikapenetan oinarrituta euskararen kasu gramatikalen jabekuntzari 

dagokionez ekoizpen eta ulermen mailarako egin daitezkeen aurreikuspenak 

aurkeztuko ditut, labur aurkeztu ere. Ulermen mailaz denaz bezainbatean, tesi 

honetarako beren-beregi garatu dudan frogan aurreikus daitezkeen erantzun motak 

aurreratuko ditudala argitu behar dut.  

 Lan honen gaiari helduta, eta kapituluari amaiera emateko, ekoizpenean 

oinarrituta euskararen kasu gramatikalen jabekuntza nola deskribatu den azalduko dut 

(3.2. atalean). Hurrengo kapituluan, hemen aurkeztutako datuen interpretazio 

ezberdinetan sakonduko dut, baina has gaitezen hizkuntz jabekuntzaren inguruko 

teoriak ikusten.  

 

 

3.1. Hizkuntz jabekuntzaren inguruko proposamenak 

  

Hasteko, eta hizkuntz jabekuntza azaltzeko garatu diren teoriak deskribatu 

aurretik, ezinbestekoa da teoria hauek guztiek abiapuntutzat hartuko dituzten 

kontzeptu bi labur azaltzea. Chomskyk (1986) hizkuntza maila bi bereizten ditu: 

hiztunok dugun gaitasuna edo jakintza, batetik; eta hizkuntzaren ariketa edo 

trebetasuna, bestetik. Chomskyk ondo esaten duen bezala, jakintza ezin da 

trebetasunarekin parekatu: pertsona bik hizkuntzaren jakintza partekatu dezakete 
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baina dakiten hori erabiltzerako orduan, trebetasun maila ezberdinak erakutsi 

ditzakete:  

“Knowledge of language is often characterized as a practical ability to speak and 

understand. (…) Ordinary usage makes a much sharper distinction between the two 

questions, and is right to do so. Two people may share exactly the same knowledge of 

language but differ markedly in their ability to put this knowledge to use. Ability to use 

language may improve or decline without any change in knowledge. This ability may 

also be impaired, selectively or in general , with no loss of knowlegde, a fact that would 

become clear if injury leading to impairment recedes and lost ability is recovered.” 

(Chomsky 1986: 9) 

 

Zer da orduan hizkuntzaren jakintza? Hauxe da Chomskyk proposatzen digun 

bidea: Gramatika Unibertsala hizkuntzaren gaitasunaren hasierako egoeraren teoria 

litzateke, hau da, esperientzia linguistikoaren aurrekoa. Hizkuntzaren gaitasuna 

nolabaiteko esperientzia linguistikoa dela medio, hizkuntza bat jakitera eramango 

gaituen gogo/burmuinaren modulua da. Hizkuntzaren gaitasuna moduluaren hasierako 

egoera Gramatika Unibertsalak mugatzen du. Denborarekin eta esperientziarekin, 

gaitasun hori egoera ezberdinetatik pasatzen da egonkorra bihurtzen den arte 

(egonkortasuna zentzu zabalean hartu behar da, oraindik ere aldatu egin daitekeelako, 

esaterako, hitz berriak ikasten ditugunean). Nolanahi ere, egoera egonkor horretara 

heldu denean, hizkuntzaren gaitasunak barne-hizkuntza islatzen du. Barne-hizkuntza 

dagokio ikasi dugun eta gure inguruan dagoen hizkuntza horren arau gramatikalen 

bildumari; hots, hizkuntza horren gramatika ezaugarriei. Zer litzateke kanpo 

hizkuntza? Ekoitzitako esaldien bilduma litzateke kanpo hizkuntza, hau da,  

hizkuntzaren ekoizpenari edota arlo sozialari dagokiona2 (cf. Lorenzo eta Longa 1996).  

Gu hizkuntzalarion interesa barne-hizkuntzaren deskribapenean dago. 

Hizkuntzaren jabekuntza deskribatzen dugunean, hizkuntzaren gaitasuna moduluaren 

egoera deskribatzen saiatzen gara; hori bai, ezin dugu begi bistatik galdu Chomskyk 

                                                      
2  Artiagoitia (2001) lanean ezin hobeto daude laburtuta Chomsky (1986) lanean aurkeztutako kontzeptu hauek.  
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egiten duen gaitasunaren eta trebetasunaren edo ariketaren arteko bereizketa 

gardena.   

 
“Two fundamental problems, then, are to determine, for each individual (say, Jones) the 

properties of the steady state that Jones’ language faculty attains, and the properties of 

the initial state that is a common human endowment. We distinguish between Jones’ 

competence (knowledge and understanding) and his performance (what he does with 

that knowledge and understanding). The steady state constitues Jones’ mature 

linguistic competence.”  

(Chomsky 1995: 14) 

 

Bereizketa honetatik dator askatu beharko dugun korapiloa: haurrek duten 

trebetasunean (euren ekoizpenetan) oinarrituta, hauek izan dezaketen gaitasuna 

deskribatzen saiatzen gara eta osatutako irudiak askotan ez du benetako jakintza 

islatzen.  

Gogora ditzagun geroago azalduko ditudan hizkuntz jabekuntzaren hipotesi 

ezberdin hauek plazaratu dituzten autoreek adostutako ezaugarriak:  

 berezko/jaiotzetiko gaitasuna da hizkuntzarena, beste gaitasun batzuk 

jaiotzatik ditugun bezala.3  

 Jasotzen dugun inputa ezin garrantzitsuagoa da, inguruan dugun hizkuntza 

garatzen dugulako eta ez beste edozein.   

                                                      
3  Ikus Gleitman & Newport (1995) artikulua gormututasun munduan gertatzen dena ulertzeko. Artikulu honetan 
aipatzen den bezala, haur gor asko guraso entzuleengandik jaiotzen dira. Autore hauek azaltzen duten bezala,  askotan 
guraso hauek haurrek ahozko hizkuntza ikas dezaten nahi dute. Haur hauek ez dute zeinu hizkuntza (eta kasu honetan 
naturala litzatekeena) ikasteko aukerarik eta gainera, entzuten ez dutenez, ez dute aukerarik inguruko estimulu 
linguistikoetan oinarritzeko ahozko hizkuntzaz jabetzeko.  

Zer gertatzen da orduan? Feldman, Goldin-Meadow & Gleitman (1978) edo Goldwin-Meadow & Mylander (1984) 
ikertzaileek deskribatutako baldintza hauetan zeuden 10 umeren hizkuntz jabekuntza prozesua aztertu zuten (haurrek 
urte bete izatetik lau urte izatera bitartean) eta, harrigarria den arren, prozesuak honako ezaugarriak zituela 
ondorioztatu zuten:  

 Entzun dezaketen haurrek bezala, gorrak ziren haur hauek urte bat inguru zutenean, euren lehenengo keinu 
isolatuak ekoizten hasi ziren (haur entzuleak lehenengo hitz solteak ekoizten hasten diren bezala). Keinu 
hauek ikonotasun handikoak ziren: esaterako, batek belarrietan eskuak ipintzen zituen Mickey Mouse 
pertsonaiari erreferentzia egiteko.  

 Bigarren urtearen hasieran, keinuak konbinatzen hasten ziren (entzuten duten haurrek hitzak konbinatzen 
dituzten moduan) bi edo hiru keinu kateatuta. Keinu hauek modu sintaktiko jakin batean kateatuta zeuden, 
hau da, entzuten duten haurrek Subjektua-Aditza edo Aditza-Objektua konbinaketak egiten zituzten eta 
gorren ekoizpenek ere, eredu hauei jarraitzen zieten.  

 Bi urte eta erdi, edo hiru urte inguru zituztenean, orduan keinuen konbinaketak gero eta konplexuagoak 
egiten ziren.  

 Honekin ez dut esan nahi hizkuntza berez garatzen dela, argi dago input-a behar dela; baina isolatuta dauden 
haurrek asmatzen dituzten keinuek Gramatika Unibertsalak bideratzen duen eredu bati jarraitzeak hizkuntzaren 
gaitasuna jaiotzatikoa den ideia indartzen du.  
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 Hizkuntzaren jabekuntza prozesua unibertsala da: edozein hizkuntzaren 

jabekuntza prozesuan, haurrek jokaera berdina erakusten dute aroei 

dagokienez. Esate baterako, eta morfosintaxiaz denaz bezainbatean, 

haurren ekoizpenak honelakoak izaten dira:  

- hasieran hitz bakarreko ekoizpenak. 

- bi hitzeko konbinaketak (hitz hauek kategoria lexikokoak dira, hau da, 

izenak, aditzak, adjektiboak… eta modu jakin batean konbinatzen dira, 

subjektua eta aditza agertzen dira, edota aditza eta objektua). 

- bi hitz baino gehiagoko konbinaketak: aro honetan, elementu 

funtzionalak agertzen hasten dira -aditz laguntzaileak, post- eta 

preposizioak, inflexioak ezartzen dituen komunztadura markak, eta 

abar- baina haurrek ez dituzte helduek bezala hasieratik erabiltzen: 

ekoizpen batzuetan elementu hauek oraindik ere ez dira agertzen; beste 

batzuetan, agertu bai, baina ez beharko luketen tokian; eta azkenik, 

beste zenbaitetan, elementu funtzional hauek ondo erabilita daude. Hau 

ere modu unibertsalean gertatzen da haurrek bi urte inguru dituztenean.  

- Edozein hizkuntzaren jabekuntza ikertu duten hizkuntzalariek bat egiten 

dute beste ezaugarri honetan: haurrek, hiru urte dituztenerako, gutxi 

gorabehera (haurren arteko diferentziak ere egon daitezkeelako), euren 

hizkuntzaren gramatikaren ezaugarriak menperatu dituzte. 

 

 Aurrera jarraitu aurretik, gogora dezagun atal honen hasieran aipatutako 

ariketaren kontzeptua. Argi dago hizkuntzalariok, ariketan oinarrituta, haurren 

gaitasuna nolakoa den azaldu nahi dugula. Baina ariketa ez da soilik ekoizpena, 

ulermena ere ariketaren parte bat da. Ikusi ditugun aro hauen banaketa ekoizpen 

mailari dagozkion adibideetan dago oinarrituta; baina hizkuntzalari guztiak ados gaude 

ekoizpen eta ulermen mailak ezberdinak izan daitezkeela: bestela esanda, ekoizpen 

mailan oraindik ere menperatu gabeko ezaugarri batzuk, erabat menperatuta egon 
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daitezke ulermen mailan. Hala ere, orain dela gutxi arteko ohitura izan da esatea 

behin-behineko itxura zuten egitura hauek menperatu edo barneratu gabeko formak 

zirela, ulermen mailan gertatzen zenari erreparatu gabe. 

 Jabekuntzaren morfosintaxi-garapenaren hirugarren aro horretan gertatzen den 

elementu funtzionalen urritasuna edota zenbait egituraren erabilera ez-heldua 

azaltzeko proposamen ugari egin izan dira, eta proposamenen arteko banaketa edo 

mugak ez dira beti behar bezain argiak edo zehatzak izan. Nik neure aldetik, eta 

Clahsenekin (1996) batera4, hiru hipotesi nagusi direla proposatu nahi dut, bigarrena 

(=b) lehenengoaren (=a) aldaera izan daitekeela onar nezakeen arren:  

a. Jabekuntza Mailakatuaren Hipotesia: lehenengo pentsamendu ildo honek 

haurrek hizkuntzaz jabetzeko beharrezkoak diren tresnak (X’-egitura, 

esaterako) hasieratik dituztela onartzen du bai, baina hipotesi honen 

jarraitzaileek haurrek - hitzak konbinatzen hasten direnean- kategoria lexikoak 

baino ez dituztela eskura defendatzen dute. Proiekzio funtzionalak, denbora 

aurrera joan ahala, modu mailakatuan pizten doazela proposatzen dute.  

b. Heldu Gabeko Tasunen Hipotesia: honen jarraitzaileek, ordea, haurrek, hitzak 

konbinatzen hasten direnerako, euren hizkuntzaren gramatika erabat garatuta 

dutela defendatzen dute; bestela esanda, proiekzio lexiko eta funtzional guztiak 

indarrean daude. Hala ere, proiekzio batzuei dagozkien zenbait tasun heldu 

gabe edo zehaztu gabe egon daitezke, haurrek egiten duten erabilera ez-

heldua azalduko lukeena.  

c. Ariketaren Hipotesiak honako hau defendatzen du: haurrek gaitasun osoa 

dutela hitzak konbinatzen hasten direnerako, hots, haur horiek inguruan duten 

hizkuntzaren gramatikak dituen egitura guztiak barneratuta dituztela 

dagoeneko. Haur horiek egiten dituzten akatsen, hutsegiteen edo erabilera ez-

                                                      
4  Ikus Vainikka (1993/94) egin diren proposamenen arteko banaketa zorrotzago bat ikusteko.  
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helduen arrazoiak, gramatikatik kanpo edo sistema gramatikaletik kanpo kokatu 

beharko genituzke. 5,6   

 

3.1.1. Jabekuntza mailakatuaren hipotesia eta beraren aurreikuspenak 

 

Teoria hau garatu dutenetariko bat Radford (1991, 1996) da7. Bere 

proposamena berreskuratu eta luzeago azaldu nahi dut, laugarren kapituluan ikusiko 

dugulako hauxe dela, hain zuzen ere, euskal hizkuntzalariek euskararen jabekuntzan 

kasu gramatikalekin gertatzen dena azaltzeko erabili duten hipotesia.  

 Radfordek (1991) ingelesaren jabekuntza aztertzen du. Hizkuntza honetaz 

jabetzen ari diren haurren hasierako ekoizpenetan kategoria lexikodun hitzak baino ez 

dira agertzen. Ekoizpen hauetan ez dago ez perpaus osagarri jokatugabeetan 

beharrezkoa den to partikularik, ez aditzak lehenaldia adierazteko hartzen duen –ed 

morfemarik (inflexioarekin lotutako ezaugarriak dira hauek), ezta konplementatzailerik 

ere. Honek guztiak haurren hasierako ekoizpenak Aditz Sintagma (AS aurrerantzean) 

egiturak direla proposatzera darama. Zehatzagoa izanda, haurren hasierako 

                                                      
5  Literaturara joz gero, konturatuko gara autore gehienak (ikus Wexlerren kasua edo Clahsen beraren kasua), 
denbora aurrera joan ahala, hipotesi bat defendatzetik beste bat defendatzera pasatu direla. Horregatik ez naiz autore 
bakoitzak defendatu duen horretan larregi luzatuko, azken batean tesi honen helburua ez delako autoreen ibilbidea 
epaitzea, euskararen jabekuntza azaltzeko erabili den hipotesia onena edo egokiena den egiaztatzea baizik.  
 Hipotesi bakoitzak bere arazoak ditu: heldutasunarenak azaldu beharko luke haurrek gramatika batetik bestera 
egin behar duten jauzia zerk eragiten duen. Jarraikortasunak, berriz, azaldu beharko luke zerk eragiten duen haurrek, 
helduen gramatika bera izanda, honen erabilera ez-heldua egitea.  
 Teoria hauen arteko bereizketaren oinarrian haurren hasierako sistemaren izaera legoke. Helduen gramatika 
eredutzat hartuta, batzuek haurrek hasieran duten gramatika ezberdina dela defendatzen dute, eta beste batzuek, 
berriz, haurrek eta helduek gramatika bera partekatzen dutela defendatzen dute. Argi dago (a) korrontearen 
jarraitzaileek helduen eta haurren gramatika bereiziak defendatzen dituztela. Argi dago, baita ere, (c) korrontearen 
jarraitzaileen ustez helduen eta haurren gramatikak bat direla. Bestalde, (b) hipotesia defendatzen duten horiek beste 
biek defendatzen dutenaren artean egongo lirateke: (c) hipotesia bultzatu dutenekin batera, haurren sistemak 
helduenak dituen proiekzio lexiko eta funtzional guztiak dituela onartzen dute; eta (a) hipotesia proposatu dutenekin bat 
egiten dute, haurren sistema ez dagoela helduena bezain garatua zenbait tasun edo buru zehaztu gabe edo heldu barik 
egon daitezkeelako. Irakurleari dagokio erabakitzea zein den alderdi hauetatik garrantzitsuena. 
 
6  Clahsenek (1996) honela izendatzen ditu hipotesi hauek: 

 Jabekuntza mailakatuaren hipotesia: gradual structure-building plus lexical learning 
 Heldu gabeko tasunen hipotesia: full competence plus maturation 
 Ariketaren hipotesia: full competence plus external developments 

Irakurketa errazte aldera aukeratu ditut “itzulpen” hauek, izendapen egokiagoak edo adierazgarriagoak egon badaudela 
onartzen dudan arren.  
 
7  Teoria honen beste jarraitzaile batzuek esandakoa ikusi nahi izanez gero, jo Lebeaux (1988) edo Guilfoyle eta 
Noonanen (1988) lanetara. Proposamenen artean aldeak egon daitezke: Clahsenek (1992) defendatzen du haurrek 
hasieran proiekzio lexiko guztiak eta proiekzio funtzional bakarra izango dutela indarrean. Meisel eta Mullerek (1992), 
berriz, proiekzio lexiko guztiak + bi proiekzio funtzional bakarrik daudela defendatzen dute.  
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gramatikak kategoria lexikoko egiturak baino ez dituela proiektatzen proposatzen du 

Radfordek.  

 Zer gertatzen da elementu funtzionalekin? Bere ustez, haurrek hitz berriak (eta 

hauen artean kategoria funtzionaleko hitzak daude: laguntzaileak, 

konplementatzaileak, determinatzaileak, eta abar) ikasten dituzten heinean, berauei 

dagozkien proiekzioak eraikitzen doaz.  

 Zergatik piztu beharko lirateke proiekzio funtzionalak lexikoak baino 

beranduago? Hizkuntz jabekuntzaren teoria honen jarraitzaileek emandako hiru 

argudio hauek aipatzen ditu Radfordek: lehenengoa elementu funtzionalen ezaugarri 

fonetikoetan oinarrituta legoke. Argudio honen arabera, haurrak funtzio hitzez 

beranduago jabetzen dira elementu hauek fonetikoki nabarmenak ez direlako. Bigarren 

argudioa funtzio elementuen konplexutasun gramatikalean oinarrituko litzateke. 

Halaber, X’-eskema gidari hartuta, haurrek ezingo lituzkete Inflexio-Sintagmak edo 

Konplementatzaile-Sintagmak proiektatu ASak proiektatzen ez dituzten bitartean.  

Azken argudioa burmuinaren heldutasunarekin lotuta egongo litzateke:  

“the onset of the functional period would coincide with dendritic development in Broca’s 

area, and with an increase in “neural connectivity” (1996:66) 

 

 Bere 1991 urteko proposamenean, proiekzio funtzional guztiak batera heltzen 

direla defendatzen duen arren (haurrek hogeita lau hilabete inguruan dituztenean 

gertatuko litzateke hau), 1996 urteko proposamenean, aldiz, proiekzioen piztea modu 

mailakatuan eta behetik gora gertatzen dela defendatzen du; alegia, haurrak, hasieran, 

AS egiturak baino ez ditu ekoizten; beranduago, INFL kategoriari lotutako egiturak; eta 

azkenik, KONP kategoriari lotutako egiturak. 

 Honekin batera, heldutasunaren argudioa defendatzen du hemendik aurrera. 

Radforden ustez, biologikoki programatuta gaude hogei hilabete (+-4 hil.) ditugunean 

proiekzio lexikoak piztu daitezen. Gauzak honela, hitz biko konbinaketak osatzen 

dituzten elementuen arteko harremanak tematikoki antolatuta egongo lirateke. Adin 
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horretan hiztegiaren leherketa gertatzen da eta honexek eragingo luke proiekzio 

lexikoak piztea. Proiekzio funtzionalak beranduago piztuko lirateke, haurrek hogeita lau 

(+-5 hil.) hilabete inguru dituztela.  

 Askotan haurren ekoizpenetako datuak hartuta, proiekzio berri batez jabetu 

direla edo kategoria berri bat proiektatu dutela esan dezakegun arren (kategoria berri 

hori modu emankorrean erabiltzen dutelako), haur horiek segitzen dute aurreko aro 

bati dagozkion formak edo egiturak erabiltzen. Arazo hau konpontzeko, Radfordek 

honako hau proposatzen du: oraindik ere aukerakoa dela kategoria horien egiturak 

proiektatzea. Zehatzago azalduta: KONP kategoria bereganatu duen haur batek AS 

egiturak erabiltzen segituko balu KONP egiturak edo INFL egiturak erabiltzen 

dituenean, horrek iradokiko luke haurrak aukeran eraikitzen dituela INFL eta KONP 

kategoriako proiekzioak8.  

Goazen orain hipotesi honetan oinarrituta euskaraz kasu gramatikalen 

jabekuntzaren inguruan egin ditzakegun aurreikuspenak banan-banan zehazten.  

  

Ekoizpen mailarako aurreikusten dena: 

 

 Proiekzio lexikoak baino ez daudenean indarrean, ez genuke ez kasu markarik 

ez aditz laguntzailerik aurkitu beharko. Aro honetan haurrek kasu markak 

erabiliko balituzte, modu lexikalizatuan erabili beharko lituzkete, hau da, hitz 

jakin batzuei atxikita hitz hauek edozein testuingurutan agertzen direlarik.   

 

                                                      
8  Proposamen honek badu arazo larri bat: egia da elementu funtzionalen maiztasunak lagundu beharko lukeela 
pizte horretan (pizterik gertatuko balitz) baina input-aren araberako argudioak ez du balio, zeren orduan defendatuko 
genuke gurasoen edo ingurukoen hitz egiteko moduak ere aldaketaren bat jasaten duela eta bai, aldatu egiten da baina 
ez egituren konplexutasunaren aldetik (ez egiturak osatuta egoteko moduaren aldetik).  
 Hasieran Motherese delako hori erabiltzen dute helduek baina ez, antza, oso modu sendoan (funtsik gabe). 
Motherese delakoaren ezaugarriak honako hauek dira: orokorrean, haurrei astiroago hitz egiten zaie, modu sinpleago 
batean (baina ez modu sinplifikatuan, hau da, egitura osoak dira, izenak, aditzak, postposizioak eta gure kasuan, kasu 
gramatikalak eta guzti), tonu altuagoan eta beharbada, askotan intonazioa areagotuz. Baina esan dudan bezala, 
gramatikaren ikuspegitik modu zuzenean hitz egiten zaie.  
 Newport, Gleitman eta Gleitmanen (1977) lanak erakutsi zuen, motherese delakoaren erabilera gorabehera, 
haurrek berdin-berdin pasatzen dutela deskribatutako aroetatik. Gainera, Pinkerrek (1995) azpimarratzen duen bezala, 
haurrei zuzendutako hizkera ez da batere erraza, galderez josita dago eta nork esaten du galderak egituraren 
ikuspegitik sinpleak direnik?  
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 Inflexio burua piztu bezain laster, haurrek aditz laguntzaileak zein kasu markak 

erabili beharko lituzkete.  

 

 1996 urteko teoriarekin ados egonez gero, eta euskaraz inflexio burua 

komunztadura buru ezberdinetan banatzen dela onartuz gero, orduan ekoizpen 

mailakatua esperoko genuke: hau da, lehenik absolutiboa, gero, datiboa, eta 

azkenik, ergatiboa (cf. 2.kap.) 

 

Ulermen mailarako aurreikusten dena: 

 

 Inflexio burua piztuta egon ezean, haurrek berdin prozesatu beharko lituzkete 

edozein kasurekin markatutako esaldiak. Zehatzago, aurrerago aurkeztuko 

dudan ulermen frogan, inflexioarekin lotutako proiekzio funtzionalak piztuta ez 

dituzten haurrek beste baliabide batzuetan oinarritu beharko dute marrazkien 

aukeraketa, baliabide sintaktikoak indarrean ez daudelako oraindik. Beraz, 

espero dugu berdin jokatzea aurkeztuko zaizkien hiru estimulu mota horien 

aurrean.  

 

3.1.2. Heldu gabeko tasunen hipotesia eta beraren aurreikuspenak 

  

 Haur hizkeran maiztasun handiarekin gertatzen diren eta ondoren deskribatuko 

ditudan fenomenoak azaltzeko, bigarren korronte honetan sartu genitzakeen hainbat 

proposamen egin dira. Ingelesa edo nederlandera bezalako hizkuntzen jabekuntzan 

aditzek askotan ez dute komunztadura markarik jasotzen, haurrek era jokatuan ekoitzi 

beharko lituzketen aditzak era jokatugabean ekoizten dituzte, helduen gramatikak aditz 

jokatugabe hauek onartzen ez dituen testuinguruak sortuta. Maiz gertatzen da baita 

ere nahitaezkoa den subjektua aro bateko ekoizpenetan ez agertzea, edo oso gutxitan 

agertzea.  
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 Arestian aipatutako egoerak azaltzeko hauxe proposatzen da: haurren 

gramatika elementu sintaktiko guztiez – elementu lexiko eta funtzionalez- hornituta 

dagoela hitzak konbinatzen hasten direnerako. Hala ere, proiekzio guztiak indarrean 

egon arren, berauei lotutako tasunen bat heldu gabe egon daiteke edota kategoria 

funtzionalen bat zehaztu gabe egon daiteke oraindik.  

 Ikerketa lerro hau defendatu dutenen artean, Wexler daukagu (Wexler 1992, 

1994; Poeppel & Wexler 1993; Wexler & Harris 1996). Wexlerrek aztertutako 

hizkuntzetan – ingelesa, alemana, suediera, frantsesa, nederlandera, norvegiera, 

daniera- haurrak infinitiboa aukerakoa den aro batetik igarotzen dira: hots, aditz jokatua 

beharko litzatekeen testuinguru batean, haurrek zenbaitetan aditz jokatuak erabiltzen 

dituzte, baina beste askotan forma jokatugabeak ekoizten dituzte. Hizkuntza hauetan 

aditz jokatuari posizio jakin bat dagokio, jokatugabeari ez dagokiona. Antza denez, 

haurrek aditz jokatuak erabili beharrean berauen forma jokatugabeak ekoizten 

dituztenean, azken hauei dagokien posizioan kokatzen dituzte, modu honetan forma 

bakoitza non kokatu beharko litzatekeen badakitela erakutsiz.  

 Wexler eta bere ikerketa kideen ustez, haurraren gramatika proiekzio lexiko eta 

funtzional guztiez hornituta egongo litzateke, baina denbora kategoria proiektatzea 

aukerakoa litzateke aro honetan. Honexek azalduko luke batzuetan forma jokatuak eta 

beste batzuetan forma jokatugabeak erabiltzeko joera hori. Hasierako proposamen 

honen aldaerak lirateke, esaterako, [+/- lehenaldia] tasuna aukerakoa izatea aro 

horretan, edota denboraren balio pragmatikoa heldu gabe egotea: haurrek ez dituzte 

ezagutzen denborak eduki ditzakeen balioak (orainaldia, lehenaldia) eta forma 

jokatugabeak erabiltzen dituzte iraganeko ekintzak adierazteko. Honela aurreikusten 

da haurrek iragan kontzeptua ikasi bezain laster denbora tasunak erabat helduko 

direla.  

 Subjektuak nahitaezkoak diren hizkuntzetan haurrek horrelakorik ez ekoiztea 

modu askotan azaldu izan da: Hyamsek (1996; Hyams & Wexler, 1993) iradokitzen du 

subjektu hauek ekoitzi gabe uzten dituzten haurrek beharbada subjektuen parametroa 
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balio ezegokian finkatuta dutela (hizkuntza batean subjektuak agerian nahitaez agertu 

behar duen erabakitzen duen parametroa da hau: ingelesez edo frantsesez, esaterako, 

ezinbestekoa da subjektua agertzea; euskaraz edo gaztelaniaz, berriz, subjektuaren 

agerrera aukerakoa da).  

 Rizzi (1993/94) urrunago joaten da eta hizkuntza hauen jabekuntzan ugari diren 

subjektu isilen eta infinitiboen erabilerak egitura etenen bitartez azaltzen ditu. Bere 

ustez, hizkuntza horien gramatikan edozein egitura sortzeko abiapuntua 

Konplementatzaile Sintagmaren proiekzioa da. Haurren gramatikan, berriz, KONP 

kategoria hori heldu gabe legoke, beste edozein kategoria egiturak sortzeko 

abiapuntutzat har daitekeela. Haurrek sortzen dituztenak egitura etenak direla 

defendatzen du Rizzik9.  

 Nola lotzen da hau subjektu isilen fenomenoarekin? Elementu isilak 

perpausaren barruan identifikatu behar dira baina hatsarre hau bete behar da baldin 

eta elementu isil hori balizko identifikatzaile batek o-komandatzen badu. Elementu isil 

bat dagoenean erro-perpausaren espezifikatzaile gunean, ez dago elementu hori o-

komandatzen duen ezer; beraz, hatsarrea ezin da aplikatu eta kasu horretan posizio 

horretan elementu isil bat egotea zilegi litzateke diskurtsoaren bidez identifikatu 

daitekeelako.  

 Hortaz, Rizziren ustez subjektu isilak dituzten ekoizpenak egitura etenak dira, 

erro-perpausa ez da Konp-S, Infl-S baizik. Subjektu isila Inflexio Sintagmaren 

espezifikatzaile gunean legoke eta diskurtsoan identifikatu liteke. Analisi honekin 

jarraituz, infinitiboak dituzten ekoizpenak ere egitura etenak lirateke. Kasu honetan, 

egitura Denbora-Sintagman etengo litzateke.  

 Konp-S = erro-perpausa hatsarrea heldu egiten da haurrek bi urtetik hiru urte 

bitartean dituztela. Behin hori gertatuta, haurrek ez lukete subjektu isilik edota 

infinitiborik erabili beharko.  

                                                      
9  Rizzik (2005) bitarteko posizio bat defendatzen du: batetik, segitzen du haurrek egitura etenak erabiltzen dituztela 
defendatzen; baina bestetik, onartzen du, Bloom (1990) ikertzailearekin batera, haurrek prozesatze mugak izan 
ditzaketela. Estrategia biak erabiliko lituzkete haurrek hizkuntzaz jabetzeko. 
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Ikus dezagun teoria honetan oinarrituta kasu gramatikalen ekoizpen eta 

ulermenerako egin ditzakegun aurreikuspenak nolakoak diren.  

 

Ekoizpen mailarako aurreikusten dena: 

 

 Demagun euskaraz komunztadura bururen bat proiektatzea aukerakoa dela 

haurrak hizkuntzaz jabetzen ari direnean. Aukerakoa den buru horrekin lotutako 

ezaugarriak honela banatuta egon beharko lirateke haurren ekoizpenetan: 

burua proiektatuz gero, orduan horrekin lotutako kasu marka eta aditz 

laguntzaile egokia erabili beharko lituzkete haurrek. Berriz, buru hori proiektatu 

ezean hauxe esperoko genuke: batetik, haurren ekoizpenetan komunztadura 

buru horrek ezartzen duen kasu marka faltan izatea; eta bestetik, ekoitzitako 

aditz laguntzailea ere “defektuzko” laguntzailea izatea, hau da, beheragoko 

posizio batean kokatzen den laguntzailea.  

 

 Behin proiekzio funtzional hori aukerakoa den aroa gaindituta, haurrek ez lukete 

inolako huts egiterik egin beharko, ez kasu marken ezarketari dagokionez, ez 

eta aditz laguntzailearen aukeraketari dagokionez ere.   

 

Ulermen mailarako aurreikusten dena: 

 

 Zaila da arlo honetarako predikzio zehatzik egitea, hizkuntza bakoitzeko 

erabaki behar delako aurretik zein den aukeran proiektatzen den burua. 

Edozelan ere, aukerako proiekzioa eraikiz gero, esperoko genuke haurrak buru 

horrekin lotutako informaziora sarbidea izatea, eta, hortaz, ulermen frogan 

eskatutakoa eskura duen informazio horretan oinarrituta egin ahal izatea. Aldiz, 

proiekzio hori eraiki ezean, haurraren ulermena eragotzita egongo da. Esan 
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bezala, zazpigarren kapituluan ikusiko dugu zeintzuk izan daitezkeen hipotesi 

honen ondorioak.  

 

3.1.3. Ariketaren hipotesia eta beraren aurreikuspenak 

 

 Hirugarren hipotesi honen jarraitzaileek haurren ekoizpen ez-helduek hauen 

sistema gramatikala garatu gabe edo zehaztu gabe egotearekin zerikusirik ez dutela 

defendatzen dute. Are gehiago, haurren sistema gramatikalak kategoria guztiak, hau 

da, kategoria lexikoak eta funtzionalak, hasieratik dituela indarrean defendatzen dute; 

eta haurren ekoizpen ez-helduen arrazoiak sistema gramatikaletik kanpo bilatu 

beharko direla esaten dute. Hortaz, haurrak gaitasun osoa duenez, egiten dituen huts 

egiteak ariketarekin lotutako arazoak izan behar dira. Haurrek hizkuntza prozesatzeko 

duten moduak eragingo lituzke ekoizpenean agertzen diren akats horiek.  

 Hohle eta Weissenbornen (2000) ikerketa lanean ezin hobeto laburbiltzen10 da 

zein den hipotesi hau indartzen duten argudioetariko bat: haurrek sintaxiaz jabetu 

aurretik duten lana ez da nolanahikoa. Sintaxian murgildu aurretik, hitzen jarioa banatu 

behar dute banakako hitzak identifikatzeko, eta ezin dugu ahaztu ahoskatzerako 

orduan ez dagoela muga fonetikorik, edo behintzat muga fonetikoek ez dutela zertan 

bat egin haurrek ikasten/ekoizten dituzten hitz solte horien muga fonetikoekin. Beraz, 

ezinbestekoa da haurrek kategoria lexiko eta funtzional guztiak, bai eta hauen 

antolaketa ere, euren hizkuntzan nola egiten den aurretik ezagutzea, jasotzen duten 

input horretatik hitzak ikasi ahal izateko.  

 Kategoria horiek guztiak ezagututa eta batez ere berauen antolakuntza 

ezagututa, kontu hauxe argitu beharko genuke: ea zergatik ez dituzten hasieratik 

helduek bezala erabiltzen. 

                                                      
10  Hohlek eta Weissenbornek azaltzen duten hori, beste batzuen artean Gerken (1993), Cutler (1994) edo Mazuka 
(1996) ikerlanetan atera diren ondorioetan dago oinarrituta. Bosgarren kapituluan luzeago deskribatuko dugu Gerkenen 
lana.  
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 Bloomek (1990) prozesamenduari heltzen dio subjekturik eza azaltzeko. Antza 

denez, haurren ekoizpenetan maizago falta dira subjektuak objektuak baino. Egoera 

hau azaltzen duten arrazoi bi egon daitezke: batetik, falta diren subjektu horiek 

testuinguruaren bitartez berreskuratzea errazagoa dela eta honek ezabatze prozesu 

honetan eragin lezake – arrazoi pragmatikoa litzateke hau. Bestetik, eta helduen 

prozesatzeko moduari begiratzen badiogu (Bever, 1970; Yngve, 1960), subjektuak 

ekoizteak prozesatze-zama handiagoa ezarriko luke objektuak ekoizteak baino. Era 

berean, luzeak eta konplexuagoak diren subjektuak prozesatzeak zama handiagoa 

ezarriko luke laburragoak direnak prozesatzeak baino. Bloomek haurren ekoizpenetan 

dauden hutsuneak azaltzeko azkeneko hau proposatzen du hain zuzen ere, haurrek 

prozesatzeko mugak dituztela eta muga hauen artean memoria zama egongo litzateke.  

 Prozesatze arazo hauetan McKee ikertzaileak sakondu du. McKee eta 

Iwasakiren (2001) lanean, Levelten (1989) Ekoizpen Ereduan oinarrituta, haurren 

datuak azaltzeko modu berri bat proposatzen da. Levelten teoriaren arabera, hiztegiak 

elementu irekiak eta itxiak ditu. Elementu irekiak aditzak, adjektiboak edo izenak dira. 

Elementu itxiak, berriz, aditz inflexioak, klitikoak, kasu morfemak, eta abar. Bestela 

esanda, elementu irekiak kategoria lexikoak lirateke, eta elementu itxiak, kategoria 

funtzionalak.  

 Esaldiak sortzerakoan elementu irekiak eta itxiak momentu ezberdinetan 

berreskuratzen (retrieve) dira. Prozesua honako hau da: lehenengo, elementu irekiei 

dagozkien irudi abstraktuak berreskuratzen dira. Gero, elementu itxiak marko 

sintaktikoetan kokatzen dira. Honen ostean, elementu irekiak gauzatzen dira, eta 

azkenik, elementu itxiak dira gauzatzen direnak.  

 Esan dudan azkeneko hau zehaztu dezadan. Leveltek azpimarratzen duen 

bezala, lema eta lexema kontzeptuen arteko bereizketa ezin garrantzitsuagoa da. 

Lema deritzogu informazio semantiko eta sintaktikoa duen unitate lexikoari. Lema 
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bakoitzari forma fonologiko jakin bat dagokio. Unitate lexikoaren osagarri fonologiko 

honi lexema esaten zaio.11 Lexemak, lemak baino beranduago berreskuratzen dira.  

 Nola lotzen dira teoria honetan lemak eta egitura sintaktikoak? Lemak 

aukeratuko lirateke hauen osagarri semantikoek esaldiarekin adierazi nahi den 

mezuaren atal kontzeptualekin bat egiten dutenean. Lema aukeratuta, honen osagarri 

sintaktikoek bi egitura-eraikitze mota eragiten dituzte (bata, modu zuzenean, eta 

bigarrena, zeharkako modu batean): kategoria prozedurak eta prozedura funtzionalak. 

Esaterako, eman lemak lehenengo AS eraikitze prozesu bat eragingo luke, aditz 

sintagma eraikitze hau kategoria prozedura litzateke. ASak, berriz, Inflexio-Sintagma 

eraikitzea eragingo luke (prozedura funtzionala deiturikoa).12 Hortaz, ekoizpen eredu 

honek lemak prozedura mota bi hauek eragingo dituela aurreikusten du.  

 Elementu itxiak tasun abstraktu bezala adierazten dira sortutako marko 

sintaktikoetan. Tasun hauen gauzatze fonologikoa ekoizpen prozesuan beranduago 

gertatuko litzateke. Beraz, elementu itxiak berreskuratu ahal izatea eraikitako egitura 

sintaktikoen arabera egingo da.  

 Azkenik, kontuan hartu behar da hau guztiau denbora mugatu batean gertatzen 

dela: hiztunek lemak eta eraikitze moduak ezagutu ez ezik, informazio mota hauek 

koordinatu ere egin beharko dituzte, ezin azkarrago. Egitura sintaktikoak eraiki ahal 

izateko, ezinbestekoa da horretarako behar den informazio sintaktikoa denbora jakin 

batean berreskuratzea. Hortaz, esaldi bat sortzeko lemak eta prozedurak integratzeaz 

gain, informazio fonologikoa berreskuratu eta eraikitako egitura sintaktikoetan integratu 

behar da. 

 Gauzak honela, haurrek lemak eta lexemak ikasteaz gain, egitura eraikitzeko 

prozedurak ere ikasi beharko dituzte euren hizkuntzaz jabetzeko. Haurren 

                                                      
11  McKee eta Iwasakik  (2001) azpimarratzen duten bezala, ekoizpen datuetan oinarrituta (tip of the tongue states), 
froga sendoak daude lexemak lemak baino beranduago berreskuratzen direla pentsatzeko. 
 
12  Honegatik esaten da zeharka eraginda dagoela prozesu hau, ez duelako lemak berak hasiera batetik eragiten, 
sortu den AS-ak baino. 
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ekoizpenetara eta gaitasuna vs. ariketa eztabaidara itzulita, McKee eta Iwasakiren 

lanean adierazten den bezala, lau egoera posible daude:  

a. [+ irudikapena, + gauzatzea] 

b. [- irudikapena, - gauzatzea] 

c. [- irudikapena, +gauzatzea] 

d. [+ irudikapena, - gauzatzea] 

 

Arestiko (a) eta (c) kasuek ez diete ikertzaileei inolako arazorik sortzen. 

Lehenengo kasuan, haurren ekoizpenak egitura jakin bati dagozkionez, emankorrak 

eta akatsik gabeak lirateke. Bigarren kasuan, berriz, ekoizpenak akatsik gabeak 

lirateke baina ez lirateke emankorrak izango, egitura jakin hori hitz jakin batzuekin 

baino ez litzateke erabiliko; hau da, imitazioz egindako ekoizpenak lirateke. Bestetik, 

(b) eta (d) kasuak dira bereziki interesgarriak, urteetan egon den eztabaidaren muina 

islatzen baitute; hots, ezaugarri baten gauzatzerik ez dagoenean, haurrek ezaugarri 

edo egitura horren irudikapena, jakintza baduten edo ez erabaki beharko dugu.  

Ekoizpen eredu honetan oinarrituta aurreikus ditzakegun akats motak hauexek 

dira:  

 

1. Lemak ikastearekin lotutako huts-egiteak: lema bakoitzeko, hiztunak arriskua 

dauka lema horrek informazio falta edo informazio erratua izateko. Honelako 

arazoa duen haur batek hitz batzuk txarto erabiliko ditu. Diagnosi sakonagoa 

egiteko, haurrak egiten dituen huts egiteetara jo beharko genuke: kategoria 

bereko hitz guztien edo gehienen erabileran huts egiten badu, haurrak hitz 

horiei dagokien ezagutza gramatikalaz ez dela oraindik jabetu esan genezake. 

Aldiz, haurrak kategoria bereko hitzak ondo erabiliko balitu batzuetan eta txarto 

beste batzuetan, esan genezake haurrak dituen arazoak “lexikoak” direla eta ez 

hainbeste gramatikalak. 
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2. Lemak berreskuratzearekin lotutako arazoak: gertatu daiteke hiztun edo haur 

batek egitura ez-zuzen bat sortzea lemak duen informazioaren zatiren bat ezin 

izan duelako berreskuratu, lema horri dagokion informazioa erabat zehaztuta 

izan arren. Honela balitz, haurren ekoizpenetan, ariketa mailan alegia, 

“trinkotasun” falta (lack of consistency) esperoko genuke. 

3. Prozedurak berreskuratzearekin lotutako arazoak: lemek kategoria prozedurak 

eta prozedura funtzionalak eragiten dituztelako ideian oinarrituta, aztertu 

beharko dugu huts egin dezakeen prozedura mota, bai eta hauek sortzen 

dituzten hutsegite motak ere.  

 Haurrak arazoak balitu, esaterako, eman lemak eragiten dituen 

kategoria prozedurekin, orduan ez luke ASrik eraikiko eta honek arazo larriak 

sortuko lituzke, zeren ez litzateke lema txertatzeko beharrezkoa den perpausik 

sortuko! Berriz, arazoak lemak eragiten dituen prozedura funtzionalekin lotuta 

baleude, hau da, haurrak Infl-S sortzeko arazorik balu, orduan haur horren 

ekoizpenetan buru funtzional horrekin lotutako ezaugarri batzuk faltan egon 

litezke. Ikus ditzagun orain teoria honetan oinarrituta eta gure esperimentuari 

begira egin daitezkeen aurreikuspenak.  

 

Ekoizpen mailarako aurreikusten dena: 

 

 McKeek eta Iwasakik (2001) adierazten duten bezala, haurrek hasieratik dituzte 

proiekzio funtzional guztiak indarrean. Haurrek egiten dituzten akatsak 

ekoizteko “makinarekin” daude lotuta eta ezinbestekoa da haurren huts egite 

zehatzetara jotzea, ekoizpen kate horretan huts egin duen prozedura zein den 

jakiteko. Zazpigarren kapituluan, euskaraz egiten diren akatsak eta jabekuntza 

azaltzeko teoriak elkarrekin erkatzen ditudanean, azalpen zehatza egin ahalko 

dut.   
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Ulermen mailarako aurreikusten dena: 

 

 Atal honetan azaldutako teoriaren arabera, haurrek proiekzio funtzional guztiak 

hasieratik dituztenez, aurkeztuko dizkiegun froga horretako estimuluen aurrean 

modu ezberdinean jokatu beharko lukete. Haurrek jakin beharko lukete 

testuinguru bakoitzari dagokion kasu marka zein den eta, horren arabera, 

haurrek hobeto erantzun beharko liekete morfema egokiarekin markatuta 

dauden estimuluei, bestelako estimuluei baino.  

 

 Ikus dezagun orain nola azaldu izan den euskararen kasu gramatikalen 

jabekuntza.  

 

 

3.2. Euskararen kasu gramatikalen jabekuntza: gainbegiratu bat.  

 

Euskararen jabekuntza aztertu eta azaltzeko bildu diren corpusak HEGEHJ-

BUSDE13 ikerketa taldeak egindako ikerketatik eta Zubirik (1997) egindako datu 

bilketatik datozkigu. HEGHEJ-BUSDE ikerketa proiektuaren bilakaeran lau haurren 

hizkuntzaren garapena jaso zen: hauetatik, Mikel, Jurgi eta Peru haurrek modu 

elebidunean garatu zituzten euskara eta gaztelania; eta Oitz haurrak euskara modu 

elebakarrean garatu zuen. Zubirik (1997) aztertutako Egoitz eta Bianditz haurrek ere 

euskara modu elebakarrean garatu zuten.  

Elebitasunari dagokionez, haurrak aukeratzeko irizpidea honako hau izan zen: 

haurrek jaiotzatik bi hizkuntzekin harreman estua izan behar zuten. Batzuetan, guraso 

                                                      
13  HEGHEJ-BUSDE lan taldeak euskara eta gaztelaniaren jabekuntzari buruzko ikerketak burutu zituen. HEGEHJ 
(Haur Euskaldun eta Gaztelaniadun Elebidunen Hizkuntza Jabekuntza) taldeak Euskal Herriko Unibertsitatean garatu 
zuen bere lana Itziar Idiazabal irakaslearen gidaritzapean. BUSDE (Baskisch und Spanish: Doppelter Erstspracherwerb 
– Euskara eta Gaztelania: Bi lehen hizkuntzen jabekuntza) taldeak, berriz, Hanburgoko Unibertsitatean garatu zuen 
bere lanaren partea Jurgen Meisel irakaslearen gidaritzapean. 



 76 

bakoitzak hizkuntza ezberdina erabiltzen zuten; beste batzuetan, aldiz, gurasoek eta 

zaintzaileek hizkuntza bana erabiltzen zuten.  

Datu bilketarako aukeratutako metodologiaz den bezainbatean, bai HEGEHJ-

BUSDE taldeko kideek bai Zubirik prozedura bera jarraitu zuten. Datuen bilketa 

hamabostean behingo maiztasunarekin egin zen haurrek lau urte izan arte gutxi 

gorabehera. Hortik aurrera eta haurren hizkuntzaren garapenaren grabaketak amaitu 

arte (urte bat beranduago gutxi gorabehera), grabaketak hilero izatera pasatu ziren. 

Mahlauk (1994) azaltzen duen moduan, bideo grabaketak oso lagungarriak gertatu 

ziren transkribatzeko orduan anbiguoak izan zitezkeen egoera edo ekoizpen batzuk 

argitzeko eta interpretatzeko. Grabaketa hauek bi ikertzailek egiten zituzten eta haur 

elebidunak grabatzerako orduan, batek gaztelaniaz egiten zion umeari eta besteak, 

berriz, euskaraz. Ikertzaile hauek txandaka jolasten zuten haurrekin, honela saio 

bakoitzeko eta hizkuntza bakoitzean ordu erdiko grabaketak lortu zirelarik14. Lau urteko 

epe honetan ikertzaile berberak joan ziren beti ume berbera grabatzera.  

 

Oitz, Egoitz eta Bianditz haur elebakarren hizkuntz jabekuntza edo 

garapenaren bilakaera azalduko dut jarraian. Nahiz eta datuak hona ez ekarri, 

garrantzitsua da azpimarratzea haur elebidunen hizkuntz garapena elebakarren 

parekoa dela. Aurkitu ditzakegun desberdintasun bakarrak egiturak agertzeko 

adinarekin daude lotuta; esaterako, Oitzengan ergatibo marka haurrak bi urte 

dituenean agertzen bada, izan daiteke haur elebidunean bi hilabete geroago agertzea. 

Hau da, bilakaera edo sekuentzia berdina da eta adina da desberdintasun bakarra.  

Beste hizkuntzen garapenean gertatzen den bezala, euskaraz ere badirudi 

haurrak pausuz pausu doazela hizkuntzaren trebetasuna erakusterakoan. Niri 

interesatzen zaidan ezaugarria edo hizkuntz arloa kasu gramatikalen jabekuntza eta 

garapena denez, hauen azalpenean luzatuko naiz. Hala eta guztiz ere, kasu 

                                                      
14  Haurrei buruzko datu zehatzagoak behar izanez gero, ikus Mahlau (1994: 29-33). 
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gramatikalekin loturiko beste ezaugarri batzuen agerpena ere, laguntzaileena 

esaterako, aipatuko dut. Has nadin, bada, aroen deskribapena egiten15. 

Autore guztiek bat egiten dute euskararen jabekuntzaren aroak aurkezterakoan. 

Hiru edo lau arotan banatzen dituzte haurren ekoizpenak. Modu laburrean azalduta eta 

autore hauek egindako interpretazioetan oinarrituta, hona hemen eurek egingo luketen 

banaketa: lehenengo aroa haurrek kasu markarik ahoskatzen ez duten aroa dugu. 

Bigarren aroa haurrek kasu markak modu gorabeheratsuan erabiltzen dituzten aroa 

dugu; eta azkenik, hirugarren aroa haurrek helduen moduan hitz egiten dutena izango 

genuke (gramatikaren ikuspegitik, helduek erabiltzen ditugun egitura eta ezaugarri 

sintaktiko gehienak erabiltzen ditugun moduan erabiliko dituzte haurrek).  

Haur elebakarren adibideak16 ekarriko ditugu atal honetara, lehenago aipatu 

dugun moduan eta erakutsi izan den moduan, haur elebakar eta elebidunen arteko 

desberdintasun bakarra egiturak agertzeko adina edo unea litzatekeelako. Beraz, 

Zubirik (1997) eta  Barreñak (1995) aztertutako haur elebakarren adibideak aipatuko 

ditut. 

Lehenengo aroko17 ekoizpenek bi ezaugarri nagusi dauzkate. Batetik, 

ekoizpen hauek kasu markarik gabeko hitz bakarreko edo biko ekoizpenak dira. 

Bestetik, ekoizpen hauek osatzeko erabilitako hitzak kategoria lexikokoak dira, hau da, 

adjektiboak, izenak, aditzak edota adberbioak. Haurrek ez dute oraindik funtzio 

kategoriarik erabiltzen. Ikus ondoko adibide hauek: 

 
(1)  Ju(r)gi(k) atara        (O. 1,07,20)    

(2)  aitita(k) apu(r)tu       (O. 1,06,22)  

                                                      
15  Barreña (1995) lanean oinarrituriko deskribapena egingo dugu baina irakurleak Elosegik (1998) edo Zubirik (1997) 
egindako deskribapenetara jo dezake adibide gehiago aurkitu nahi izanez gero. 
 
16   Barreñak Oitz haurraren jabekuntza prozesua aztertu zuen. Zubirik Egoitz eta Bianditzen datuak aztertu zituen. 
Ikertzaile hauen lanetatik hartutako adibideak modu honetan erantsiko ditut: (O. 1,06,23). Parentesi artean 
grabaketaren zehaztasunak adierazten dira: O. Oitzi dagokio, E. Egoitzi eta B. Bianditzi; 1,06,23 zenbakiak, aldiz, 
grabaketa egunean haurraren adina adierazten du, hots, haurrak urte bete, sei hilabete eta hogeita hiru egun zituen 
grabatu zutenean.  
 
17  Aroak ez dira adinaren arabera kalkulatzen, esaldien bataz besteko luzera (EBBL-a aurrerantzean) kontuan hartu 
dute autore guztiek. Brownen (1973) lanean oinarrituta eta Idiazabalen (1991) egokitzapena kontuan izanda, beste 
hizkuntzen jabekuntza eta garapena aztertu izan denean bezala,  autore hauek ere haur euskaldunen EBBL-a neurtuko 
dute. Haur hauen ekoizpenen konplexutasunean oinarrituta, haurren hizkuntzaren garapena arotan banatu dute; 
Brownek proposatutakoari jarraituta, beraz.  
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(3) Atta(k) miña popeten (kopetan)      (B. 1,09,04)  

(4)  H: Ta hemen zenek itten do lolo? (E.ren ohea seinalatuz) 

 E: (E)gox        (E. 2,01,06)  

(5) Ama(k) bota do       (B. 1,09,18)  

(6) Mintzaidea: ta nori esango dotze(g)u (diogu) etortzeko gurekin? 

Oitz: Amane        (O. 1,08,29) 

Mintzaidea: Amaneri       

(7)  Hori18 popo(t)        (O. 1,08,29)  

(8)  ikusi haria!        (O. 1,10,12) 

  

(9)  hau tiki         (E. 1,10,13) 

  

(10)  uau-uau haun(d)ia       (E. 2,00,08) 

    

Autore guztiek azpimarratu duten moduan, absolutibo kasuari dagokion 

morfema -Ø hutsa denez, beste kasu gramatikalik ezean (ergatiboa eta datiboa) 

oinarritu dira aro hau kasu markarik gabekoa dela esateko. Haurrak absolutibo kasuaz 

jabetu direla esateko beharrezkoa da grabaketa saio berean haurrek beste kasu marka 

batzuk ahoskatzea. Arestiko (1-6) adibideetan ikus daitekeen bezala, haur hauek ez 

dute aditz iragankorren subjektuei dagokien ergatibo markarik ahoskatzen (1-5). 

Bestalde, (6) adibidean, berriz, haurrak ez du zeharkako objektuari dagokion morfema 

ahoskatzen.  Beraz, aro honetan ez omen dago kasu markarik. 

Bestetik, eta adibide hauetan guztietan ikusten den moduan, ekoitzitako hitzak 

kategoria lexikokoak dira: izenak (nini hitzak – popo, uau-uau-  edota izen bereziak -

Jurgi), aditzak (atara, apurtu, ikusi baina laguntzailerik gabe ahoskatutakoak). 

Aurreikusi dugunez, adjektiboak (txikia, haundia) eta adberbioak ere erabiliko dituzte 

(hona ekarri ditugun adibideetan agertu ez arren). 

Nola dakigu haur hauek ez dutela funtzio kategoriarik erabiltzen? Funtzio 

elementuak dira alde batetik funtzio buru batek ezarritako kasu markak (absolutiboa, 

                                                      
18  (7) eta (9) adibideetan, funtzio hitz bi agertzen dira haur hauen ekoizpenetan, D kategoriako hau eta hori 
erakusleak hain zuzen ere. Barreñak (1995) berak azpimarratzen duenez, haurrek hau, hori, hemen bezalakoak 
erabiltzen dituzten garaian, ez dute determinatzaileen funtzioak ezagutzen dituztela erakusten; bestela esanda, haurrek 
ez dituzte esaterako –a edo –bat determinatzaileak tartekatzen, zentzu baten hauen funtzioa ezagutzen dutela 
erakutsiz.  Horregatik, Barreñak (1995) deiktiko hauek diskurtsoan ezaguna den informazioa berreskuratzeko balio 
dutela esatea aukeratzen du .  
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datiboa eta ergatiboa). Bestetik, funtzio elementuak dira baita ere aditzean denbora eta 

aspektua adierazteko erabiltzen ditugun morfemak edo aditzarekin batera agertzen 

diren laguntzaileak. Ikusi dugunez, aro honetan ez dago kasu markaren adibiderik, ez 

eta laguntzailerik ere. Honetan oinarrituta, autore guztiek aro honetan funtzio 

kategoriarik ez dagoen ideia defendatzen dute. Aro aurresintaktikoa litzateke hau.   

Bigarren aroa haurrek bi urte inguru dituztenean hasten da. Morfologiaren 

aldetik haurren ekoizpenak luzeagoak eta konplexuagoak dira: askotan bi hitz baino 

gehiago konbinatzen dituzte. Aro honetan, haurrak kasu markak eta aditz laguntzaileak 

ere erabiltzen hasten dira. Kasu marka batzuk dagozkien testuinguruetan agertzen dira 

baina hainbat testuinguru oraindik ere markatu barik geratzen dira. Aro honek bost 

hilabete inguru dirau, haurraren arabera. Hona hemen adibide batzuk: 

(11)  eba(g)i nik        (O. 2,00,05)  

(12)  Asunek eka(rr)ita      (O. 2,01,19)  

(13)  Hola itten do haundik      (E. 2,04,12)  

(14) H: attak zeñeri eman dio? Azeituna zeineri eman dio attak? 

 E: Egoitxe(r)i 

 H: Gehio zeñeri? 

 E: Ibaieri       (E. 2,04,12)  

(15) Egoitzeri emaman (eraman) hau, eh.     (B. 2,03,02) 

 

Autore hauek irizpide desberdinak erabiltzen dituzte kasuen jabekuntza burutu 

dela egiaztatzeko. Absolutibo kasuaren morfema Ø denez, esan dezakegu haurrek 

hasiera-hasieratik erabiltzen dutela edota, HEGEHJ-BUSDE taldeko ikertzaileek 

aukeratu duten bezala, beste irizpide batzuetan oinarritu gaitezke haurra absolutiboaz 

jabetu dela egiaztatzeko. Hauexek izan dira ikerketa talde honek aukeratutako 

irizpideak: alde batetik absolutiboa subjektu zein objektu posizioan ekoitzi behar du 

haurrak. Honez gain, haurrak beste kasu marka batzuk erabiltzeko gai dela erakutsi 

behar digu, kasu hauei dagozkien morfemak ahoskatuta (ergatiboa eta datiboaz ari 

gara). Eta hain zuzen ere, hauxe gertatzen da aro honetan. 
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Goiko adibide hauetan ikus daiteke haurrek ergatiboak (11-13) zein datiboak 

(14,15) ahoskatzen dituztela. Ikus ergatibo eta datibo kasuak ekoitzi izan diren 

testuinguruak: ergatiboa ekoizpenaren amaieran dugu (11) eta (13) adibideetan; (12) 

adibidean, berriz, bokal aurrean dugu ergatiboa. Testuinguruari erreparatzeak 

berebiziko interesa dauka balitekeelako haurrak ergatibo markak ez ahoskatzea, 

helduoi inoiz gertatzen zaigun bezala, testuinguruak baldintzatuta. Baina aukera hau 

aztertu baino lehen jarraitu dezagun aurrera aroen deskribapenarekin.  

Lehen esan dugunez, haurrek aro honetan oraindik ez dituzte kasu markak 

berauei dagozkien testuinguru guztietan ahoskatzen; ikus zenbait adibide: 

 

(16)  ni(k) jan (d)ut       (B. 2,01,08)  

(17) gu(k) ebagi       (O. 2,00,05)  

(18) L(eh)oia(k) uau       (E. 2,03,14)  

(19)  ni(k) e(z)to bota       (B. 2,02,05)  

(20) ni(k) kantatuko rut      (B. 2,03,02)  
 

Antzeman daitekeenez, (16-20) bitarteko adibide hauetan, haurrek ez dute 

ergatibo markarik ekoitzi. Adibideotan baliteke testuinguru fonologikoak haurrak esaten 

duena ondo entzuten ez laguntzea, ergatiboaren ondoren datorren hotsa beste 

kontsonante bat delako. Baina beste adibideetan, berriz, eta goiko adibideetan bezala, 

ergatiboaren ostean bokalez hasitako hitza dagoenean, errazagoa izan beharko 

litzateke entzulearentzat ergatibo horretaz ohartzea eta kasu hauetan, transkribapena 

egin duenarentzat behintzat, argi dago haurrek ez dutela ergatiborik ahoskatu. 

Irakurlea ohartu behar da, halaber, badirudiela haurrek ez dutela arazorik datiboari 

dagokion morfemarekin. Corpusetan ikus daitekeenez, haurrek batzuetan ez dute 

datiboa behar duen sintagma ekoizten (euskaraz, pro-drop hizkuntza izateagatik, zilegi 

den bezala), baina ekoitzi badute, dagokion kasu markarekin ekoitzi dute.19  

                                                      
19  Nik neuk, neure aldetik, beste hau azpimarratu nahiko nuke: datiboa behar duten izen sintagmen kopurua oso urria 
dela nahiko berandu arte aztertutako haurrengan behintzat. Horregatik, eta aurrerago ikusiko dugunez ere, kontu handiz 
ibili beharko dugu beste kasuekin ekoizpen mailako konparaketak egin nahi baditugu. 
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Hirugarren aroa, haurrek helduen modura kasu marka guztiak beharrezkoak 

diren testuinguru guztietan ahoskatzen dituztenean hasiko litzateke. Aro honen 

ezaugarrien artean legoke haurra helduek erabiltzen dituzten egitura sintaktikoak 

(konplexutasunaren aldetik behintzat) erabiltzen hastea. Beraz, kasu marken 

ekoizpenak egonkortzen dira, hots, modu emankorrean erabiltzen dituzte hemendik 

aurrera kasu marka hauek. Honetaz gainera, logikoa denez, haurren ekoizpenak 

luzeagoak eta konplexuagoak bihurtzen dira:  

 

(21)  hori amatxok aukin (eduki) dau (du)     (O. 2,04,24)  

(22) be(g)itu euri-hotsa ikusten (entzuten) da   (O. 2,05,05)  

(23) beste kotxiei ipini bi (behar) (d)otzegu (diogu) pegatina  (O. 2,07,01)  

(24) amali (amari) paxatxen tx(a)io hau nahi dula amak  (E. 2;10,11)  

(25) nik pintatuko rut etxea      (B. 2,07,19) 

  

Aditz morfologiaren jabekuntza azaltzea ez da lan honen helburua eta 

horregatik ez dut arlo hau zehatz-mehatz azalduko, baina adierazgarria iruditzen zait 

haurrek aro honetan, aditz morfologiari dagokionez ere, forma askozaz ere 

konplexuagoak erabiltzea. Ergatiboaren ekoizpena finkatu egiten da aro honetatik 

aurrera, edo behintzat errazagoa da ergatibo hori edozein testuinguru fonologikotan 

ahoskatu izan dela egiaztatzea: bokal aurrean (=21), esaldia edo ekoizpenaren 

amaieran (=24) edo, kontsonante aurrean (=25). Aipatzekoa da baita ere haurrek 

segitzen dutela datiboa (singularrean (24) zein pluralean (23)) eta absolutiboa 

erabiltzen. 

Esan dugunez, haurrek erabiltzen dituzten egiturak konplexuagoak dira: 

esaldiak luzatzeaz gainera, egituren konplexutasuna areagotzen joango da hemendik 

aurrera: 

 

(26) zuk eruen dozuna nun da(g)o?     (O. 2;06,05)  

(27) be(g)itu behien zer dekoten (daukadan) nik!    (O. 2;05,05)  

(28)  eta txano Go(r)ritxok otxori tiro ‘pun’, hola ta otxoa ‘aaa’ hola  (E. 3,00,07)  

(29) moztu in ba(r) du(t) hau gureizekin baka(r)rikan    (B. 2,11,25)  
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(30) eta hebe(n)go gixoda (gixona) do (non) da?   (E. 2;09,15)  

 

Beraz, kasu marken jabekuntzaren datuen argitan behintzat, hiru aro daudela 

egiazta dezakegu. Lehenengo aroan ez genuke kasu markarik aurkituko. Bigarren 

aroan, berriz, kasu marken lehen ekoizpenak aurkituko genituzke, testuinguru asko 

oraindik markatu gabe geratuko badira ere. Eta azkenik, hirugarren aroan, haurrek 

ekoitzitako egitura guztiak behar duten kasu markekin agertuko dira aztertutako 

corpusetan.   

Hurrengo kapituluan ikusiko dugu autore guztiek bat egin arren aroen 

ezaugarriak deskribatzerakoan, interpretazio mailan proposamen desberdinak 

defendatzen dituztela. Jabekuntza mailakatua dela Barreñak proposatu eta beste 

guztiek ere aintzat hartzen dute. Baina bigarren aroan gertatzen den ergatiboaren 

erabilera gorabeheratsu horri bilatutako azalpenak desberdinak dira autoretik autorera. 

Goazen, beraz, berauek esan dutena berrikustera gero egindako analisiek jasoko 

dituzten kritikak azaldu ahal izateko.    



4. KASU GRAMATIKALEN JABEKUNTZA:  
ORAIN ARTEKO AZTERKETAK ETA BERAUEN ARAZOAK 

 

 

4.0. Sarrera 

 

Kapitulu honetan aurrekoaren 3.2 atalean aurkeztu ditugun datuen 

interpretazioetara jo nahiko nuke. Euskarazko jabekuntzaren datuak aztertu dituzten 

ikertzaile guztiek bat egiten dute jabekuntza mailakatua proposatzerakoan. Bigarren 

aroan1 ergatiboaren erabilera ez-heldua azaltzea da koska zeren, autore guztiek 

azpimarratu duten bezala, arazoa sintaktikoa edo fonologikoa izan daiteke. Barreñak 

(1995 eta ondorengo lanetan), Ezeizabarrenak eta Larrañagak (1996), bai eta Byrnes 

Austinek (2001) ere azalpen sintaktikoaren alde egiten duten bitartean, Elosegik (1996, 

2000) arazoa fonologikoa dela iradokitzen du. Zubirik (1997) egindako haurren huts 

egiteen izaerari buruzko bereizketa ezin interesgarriagoa kontuan hartuta, erakutsiko 

dut badaudela zenbait arazo hipotesi baten zein bestearen alde egiteko. Hau da, 

ditugun datuetan oinarrituta ez dago modurik arazoa sintaktikoa edo fonologikoa den 

esateko, nire ustez azalpen fonologikoak zentzuzkoena dirudien arren. Bosgarren 

kapituluan erakutsiko dudan bezala, ezinbestekoa da ulermen datuetara jotzea kasuen 

jabekuntzaren deskribapena osatzeko.  

Honela egituratu dut laugarren kapitulu hau: lehenengo atalean, euskararen 

jabekuntza aztertu duten ikertzaileen proposamenak berrikusiko ditut nire kritika 

gehituz. Barreñaren (1995 eta ondorengoak) lana azalduko dut 4.1.1. azpiatalean; 

ondoren, 4.1.2. azpiatalean, Zubiriren (1997) lana aurkeztuko dut; hurrengo, 4.1.3. 

Elosegiren (1996, 1998, 2000) ekarpena aztertuko dut; 4.1.4. azpiatalean, 

                                                                  
1  Aurreko kapituluan kasu gramatikalen jabekuntza hiru arotan banatuta zegoela esan dudan arren, ikusiko dugu 
Barreñak egindako analisia oraindik ere zorrotzagoa dela bigarren aro hori (kasu gramatikalak ekoizten dituztenean 
baina ez beharrezkoak diren testuinguru guztietan), aditzaren inguruko ezaugarrien erabileran oinarrituta, bitan 
banatzen baitu: bigarren aro horretako hasierako ekoizpenak aditz sintagmak mugatuta daudela esaten du, geroago, 
inflexio sintagmak mugatuta egoteko. Kasu marken erabilerari dagokionez, eta beti ere autore honen ustez, ez AS-ak 
ezta INFLS-ak mugatutako aroan ere, haurrek ez dute erabilera heldua egiten. 
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Ezeizabarrena eta Larrañagak (1996) esandakoa ekarriko dut gogora; azkenik, 4.1.5. 

azpiatalean, Byrnes Austinen (2001) analisia berrikusiko dut2.  

Ikusiko dugunez, hizkuntzalari hauek guztiek, kasu marken jabekuntzan haurrek 

dituzten arazoak fonologikoak edo sintaktikoak diren eztabaidatzeaz gainera, 

iradokitzen dute arazoa hizkuntzaren ergatibitatearekin lotuta egon daitekeela. Hipotesi 

hau egiaztatzeko, 4.2. atalean, beste hizkuntza ergatibo batzuen jabekuntzara joko dut 

hizkuntza horietan ere honelako fenomenorik deskribatu izan den jakiteko. 

Azkenik, 4.3. atalean, kapitulu honetan aurkeztu ditudan datuen 

interpretazioetatik atera daitezkeen ondorioak laburbilduko ditut.  

 

 

4.1. Euskararen jabekuntza: orain arteko proposamenak eta euren kritika  

 

4.1.1. Barreñaren ikuspegia: kasuen jabekuntza mailakatuaren hipotesia3

 

4.1.1.1. Jabekuntza-datuen interpretazioa. 

 

Barreñak (1995b) Radforden (1986, 1991, 1996) proposamena hartzen du 

aintzat eta euskararen jabekuntza ere modu mailakatuan gertatzen dela aldarrikatzen 

du. Haur elebakar eta elebidunen corpusetan bildutako datuak teoria honen argitan 

interpretatzen saiatzen da, eta datuen azalpen nahiko egokia ematen du: argi dago 

haurrek ez dutela hasieratik helduek bezala hitz egiten; argi dago, halaber, haurrek 

ekoitzitako egiturak konplexuagoak egiten direla hilabeteak pasatu ahala; baina 

hirugarren kapituluan aipatu dudan bezala, ekoizpen datuetatik atera daitezkeen 
                                                                  
2  Barreña (1995 eta ondorengoak), Zubiri (1997), Ezeizabarrena eta Larrañaga (1996) eta Byrnes Austin (2001) 
autoreen proposamenek ergatiboaren erabilera gorabeheratsua azaltzeko hipotesi sintaktikoaren alde egiten dute; 
Elosegik (1996, 1998, 2000), ostera, hipotesi fonologikoa defendatzen du. Lan hauek aurkezteko aukeratu dudan 
hurrenkera, ordea, beste bat da: HEGEHJ-BUSDE ikerketa proiektuaren ingurukoak dira aurkeztuko ditudan lehenengo 
lauak; Byrnes Austin (2001) lanak baditu bere bereizgarriak, eta horrexegatik da aurkeztuko dudan azkena da.   
 
3  Barreñak hipotesi hau defendatzen du (1995a, b; 1999) lanetan bai eta Barreña & Almgrem (2000) edo Barreña & 
Zubiri (2000) lanetan ere. Hona ekarriko dudan deskribapena bere tesian (1995b) egindakoa da, hor luze azaltzen baitu 
hipotesi hau zertan datzan.  
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ondorioek ez dute beti haur horien hizkuntza gaitasun linguistikoa modu zorrotzean 

islatzen.  

Noan lehenik eta behin Barreñak proposatutako hipotesiak labur komentatzera. 

Berak aurkeztutako lan hipotesi4 nagusiak hauek dira:  

 
1) Gramatikaren jabekuntza eta garapen goiztiarra. Gramatika-jabekuntza 

haurrek bi urte dituztenean hasten da eta hiru urte dituztenerako haurrak gai dira 

hizkuntzaren egitura guztiak modu egokian erabiltzeko eta, noski, esaten dutenari 

erreparatzeko eta, beharrezkoa balitz, zuzentzeko.  

 
2) Gramatikaren jabekuntza mailakatua. Aroka banatu dezakegu gramatika 

honen garapena:  

 Aro aurresintaktikoan, haurrek ez dituzte euren ekoizpenak sintaxian oinarrituta 

antolatzen, printzipio pragmatikoetan baino. Aro honetan ez dugu aditz 

laguntzailerik aurkitzen, ez eta funtzio hitzik ere (ez dago inflexiorik ez eta 

konplementatzailerik ere).  

 Bigarren aroa aditzaren erabilerak mugatutako aroa da. Lehenengo aldiz 

haurrak gramatika ezaugarriren bat erabiltzen hasten dira baina ez guztiak. 

Barreñak dioen moduan, aro honetan aditz sintagma (AS hemendik aurrera) da 

haurren ekoizpenen muga.  

 Hirugarren aroa INFL funtzio kategoriak mugatutakoa litzateke Barreñaren 

arabera.  

“Halere, bada egin beharreko argipen bat, hots, INFL funtzio-kategoriaren gramatika-

ezaugarriak konplexuak direnez – gogora dezagun funtzio-kategoria honek subjektuari, 

zehar-osagarriari ezein osagarri zuzenari dagozkien aditz komunztadurak, aditz-

denbora eta aditz-modua besarkatzen dituela gutxienez—pentsatzekoa da gramatika 

ezaugarri guzti hauek ez direla bat-batean agertuko, era mailakatuan baino.” (Barreña 

1995b: 54) 

                                                                  
4  Barreñak aurkeztutako hipotesiak bost dira (ikus Barreña 1995: 2. kap.). Lehenengo hipotesia “Gramatikaren 
jabekuntza goiztiarra” (ibidem: 49 or.) eta laugarrena “Gramatikaren jabekuntza-garapen goiztiarra” (57 or.) titulu 
berberaren azpian bateratzea erabaki dut. Hirugarren hipotesia, berriz, “Funtzio-kategorien jabekuntza mailakatua” (56 
or.) funtsean bigarren hipotesian azaldutakoaren errepikapena dela uste dudanez ez dut errepikatuko (aurreko horretan 
argi geratzen delakoan nagoelako). 
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Aro honetan haurrak aditzak komunztadura eta guzti ekoizten hasten dira; hots, 

aditz laguntzaileak erabiltzen hasten dira. 

 Azkenik, laugarren aroa KONP funtzio buruak mugatutakoa litzateke. 

Konplementatzailearen agerpenak berarekin ekartzen du haurren ekoizpenetan 

menpeko esaldiak edota NZ galderak agertzea – ezkerrerako mugimendua 

baimenduta dago hemendik aurrera eta honek hainbat berrikuntza dakartza. 

KONP buruarekin loturiko ezaugarriak eta egiturak ere modu mailakatuan 

agertzen dira Barreñaren ustez:  

“Konplementagailuak eta NZ-hitzen aurreratzea hasieran ikusiko ditugula uste dut, 

mendeko zehar-galderak eta urruntasun luzeko mugimendua deritzan fenomenoa 

ostera, ene ustez, mailakatua izango da.” (Barreña 1995b: 57) 

 

3) Gramatikaren jabekuntza-garapeneko zailtasunak. Barreñak aurreikusten 

duen moduan, haurrek arazoak izan ditzakete euskararen ezaugarriak bereganatzeko 

prozesuan. Bere ustez oso garrantzitsua da egiaztatzea zailtasun hauek banakakoak 

diren, hots, haurrak berak dituenak edo, aldiz, orokorragoak diren, hau da, aztertutako 

haur guztiengan aurki ditzakegunak diren5. 

 
Aurreko hau guztia hipotesiei dagokie. Goazen orain datuen interpretaziora. 

Ondoko datuak aurkezten dizkigu Barreñak, bere hipotesiak egiaztatzen dituztenak: 

 
1/ Aro aurresintaktiko bat dagoen hipotesia egiaztatzen duten datuak 

honelakoak dira: 

 
 

 Haurrek ez dute arau sintaktikorik erabiltzen ekoizpenak antolatzeko: 

 

(1) popota apurtu      (O. 1,06,22) (1995b: 71) 

(2)  hori kua      (O. 1,08,29) (1995b: 71) 

 
                                                                  
5  Lan honetan eta beste lan batzuetan Barreñak eta beste autore batzuek ere ergatiboaz jabetzeko haurrek arazoak 
dituztela iradokitzen dute (cf. 4.1.1.2 ataleko aipuak). Berriro ere, ez nuke ikuspuntua galdu nahi: batetik, kontuan izan 
behar dugu aztertutako haurren kopurua murritza dela eta, beraz, haur hauen datuetan oinarritutako ondorioak ere 
mugatuak izango direla. Bestetik, egindako deskribapenen oinarria ekoizpena dela azpimarratu nahiko nuke eta 
honekin batera esan beharbada ulermen mailan beste zerbait gertatu daitekeela.   
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 Bere ustez, haurrek euren ekoizpenak antolatzeko hatsarre 

pragmatikoak erabiltzen dituzte – hortaz, mintzagai-galdegai hatsarre semantiko-

pragmatikoa erabiltzen dute, ondoko adibideetan azaltzen duen moduan: 

 

(3)  Han trena      (O.1,07,20) (1995b: 85)  

 Erabilgarria edo interesgarria iruditzen zaion jostailua aipatzean 

 

(4)  Oihala ez!      (O. 1,10,12) (1995b: 85) 

Egoera honetan haurrak ez du nahi amak oihala jar diezaion. Oihala mezu 

jakina da, berataz ari baitira ama eta haurra. Ezeztapenak haurraren gogoa 

adierazten du.  

 

2/ Aditz sintagmak mugatutako aroa:  

“Gramatika ezaugarriei dagokielarik, izen sintagmaren osaketa, gramatika kasuen 

erabilera eta aditz multzoaren nolabaiteko gauzatzea gertatuko dela iruditzen zait” 

(Barreña 1995b: 88) 

 
Honen erakusgarri, datu hauek aipa daitezke:  

 -a determinatzaileaz gain beste determinatzaile mota batzuk 

agertzen dira: 

(5)  eta hau, beste hau    (O. 2,00,05)   

(6)  azal bat      (O. 2,00,05)  (1995b: 89) 

 

 kasu gramatikalak erabiltzen hasten dira baina ez testuinguru 

guztietan6: 

(7)  eba(g)i nik      (O. 2,00,05)   

(8)  nik hor punba      (O. 2,01,19)    

(9)  gu(k) eba(g)i      (O. 2,00,05) 

(10) nor(k) izetu?      (O. 2,01,19) (1995b: 90) 

 

                                                                  
6  Interesgarria da oso ASak mugatutako aro honetan kasu markak agertzea, nahiz eta markak ezartzen dituen 
proiekzio funtzionalik ez egon. Barreñaren ustez, haurrak dagoeneko hasi dira kasu markez jabetzen baina hauen 
ezarketa nola gertatzen den ez du azaltzen. Kasu markarik ekoizten ez dutenean, marka bako forma hauek aurreko 
arokoak direla esaten du (aurresintaktikoak). Edozelan ere, azpimarratzekoa da haurrek kasu marka hauek ekoizten 
dituztenean modu egokian erabiltzen dituztela. 
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 aditzak oraindik ere hiztegiko ale hutsak dira. Forma batzuek 

komunztadura adierazten dutela dirudien arren ez da horrela, aditz forma 

bakarra erabiltzen dutelako edozein pertsona adierazteko. 

 

3/ INFL funtzio kategoriak mugatutako aroa:  

 
(11)  INFL” 

 

 Esp”  INFL’ 

 

  A”  INFL 

 

 Esp    A’ 

 

  Osag     A 

 

“INFL funtzio kategoriaren konplexutasuna ikusirik (Ikus Laka 1988, adibidez), 

gramatika-ezaugarri hauek era mailakatuan agertuko zaizkigula iruditzen zait.” (1995b: 

109) 

 
 

 INFL kategoria piztu denez, subjektu, zeharkako objektu eta 

objektu zuzenarekiko komunztadurak aurkitzen ditugu aro honetan7,8:   

(12)  Hemendi(k) atarata     (O. 2,03,09) (1995b: 121) 

(13) Bestie ez daki(t) nun da(n)   (M 2,00,22) (1995b: 122) 

(14) Ze(rg)ati(k) ni(k) bota do(t) ni(k)?  (M 2,02,11) (1995b: 130) 

 

 Kasu gramatikalen erabilera finkatzen doa, kasu markak aurreko 

aroan baino testuinguru gehiagotan markatzen dituztela: 

 
(15)  Bestie atara nik     (O. 2,03,09)  (1995b: 112) 

                                                                  
7  Atal honetara ekarri ditudan adibideak lan honen helburutik kanpo geratuko lirateke, aditz laguntzaileen azken 
morfema –t izan daitekeelako ez balitz. Alde batetik, egia da –t morfema hori ergatiboari dagokiola baina egia da baita 
ere -k morfema ergatiboaren ezaugarri fonologiko berberak dituela (biak herskariak dira, ahoskabeak, bien arteko 
desberdintasun bakarra artikulazio gunea desberdina dela: -k belarea da eta –t hortzetakoa). Adibide hauek lagundu 
dezakete ergatibo eza arazo sintaktikoa delako argudioa baztertzen, edo zalantzan jartzen behintzat. 
 
8  Bide batez, (13) adibideak haurrak mendeko perpaus batetik ateratako IS bat topikalizatzen badakiela iradokitzen 
du; are gehiago, ezeztapena ere erabiltzen du. Bai topikalizazioa eta bai ezeztapena Inf-Sintagmaren gainetik dauden 
proiekzio funtzionalekin lotu izan dira (cf. Ortiz de Urbina 1989, 1999; Laka 1993b). Ildo beretik berrikiago, Kintana eta 
Meisel (2006) ikertzaileek (13-14) adibideak bezalakoetan Konp” proiekzioa piztuta dagoelako zantzuak ikusten dituzte.  
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(16)  o(ra)in honeri sakatu     (O. 2,03,09)  (1995b: 113) 

(17) o(ra)in ni(k) nun marraztu?    (O. 2,03,09) (1995b: 112) 

(18) ni(k) ez ikutuko oholak    (O. 2,04,11)  (1995b: 112) 

 

Barreñak azaltzen duenagatik, haur elebakarrak ez du ia hutsik egiten ergatiboa 

erabiltzerakoan baina aztertutako haur elebidun biek ergatiboarekin markatuta egon 

beharko liratekeen testuinguru asko oraindik ere markatu barik uzten dituzte:  

“Dagoeneko haur guztien adibideak ugaltzeaz gain, errakuntzak edo ez-erabilerak 

gutxitu egin dira, oraindinoko badiren arren” (Barreña 1995b: 111) 

 

Hurrengo 4.1.2. azpiatalean ikusiko dugun bezala, Zubirik aurkeztutako haur 

elebakar biek jokaera desberdina erakusten dute kasu gramatikalen jabekuntzari 

dagokionez: Egoitzek, Barreñak aztertutako haurrak bezala, modu mailakatuan 

ekoizten ditu kasuak; Bianditzek, berriz, hasiera-hasieratik ekoizten ditu kasu marka 

guztiak eta ia akatsik gabe: 

“hirugarren aro honetako datuek, haatik, baieztatu egiten dute hasierako hipotesi 

nagusia, hots, jabekuntza edo erabilera ez dela bapatekoa, mailakatua baino, eta 

mailakatze honek ordena zehatz eta jakina duela, hots, perpausaren egitura 

hierarkikoarena, KONP funtzio kategoria oraingoz ez darabiltenean INFL funtzio-

kategoria baitarabilte.” (Barreña 1995b: 135) 

 

 
4/ KONP funtzio kategoriak mugatutako aroa:  

 
 Kasu gramatikalei dagokienez, absolutibo (bere subjektu eta 

objektu funtzioetan), datibo eta ergatibo kasuen erabilera sendotzen da. Oso 

garrantzitsua da aro honetan partitiboa agertzen dela aipatzea edo 

azpimarratzea:9  

 
(19) Ez deko (dauka) hankarik gainera    (O. 2,05,05) 

                                                                  
9  Interesgarria da oso irakurlea honetaz ohartaraztea: orain arte ikusi badugu kasu gramatikalen jabekuntza 
mailakatua dela (ekoizpenaren aldetik behintzat: hasieran ez da markarik ahoskatzen, gero batzuetan bai beste 
batzuetan ez; eta azkenenean, beti), partitiboari dagokionez ez dago arorik. Hasieratik akats bako erabilera egiten da, 
hau da, beharrezkoa den testuinguru guztietan erabiltzen dute haurrek eta ez hori bakarrik; transkribapenek aditzera 
ematen dutenagatik, partitiboak kodan duen konsonantea, -k hain zuzen ere, kasu guztietan ahoskatzen dute, beste 
alde batetik, ergatiboarekin gertatu ez den bezala!  
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(20) Ez da(g)o beste kotxerik     (O. 2,05,05) 

 

“Halere, Oitzen ekoizpenean ergatiboaren erabilera-eza desagertutzat jo dezakegun 

bitartean, ehuneko hamarrera ere ez baitira heltzen errakuntzak, Perurengan eta 

Mikelengan oraindino sarritan ikus dezakegu ergatibo markaren gauzatze-eza. (…) 

Honegatik, badirudi laugarren aro honen hasieratik gramatika-kasuen erabilera, 

orokorrean hitz eginez, zabaldu eta sendotu egiten dela.” (Barreña 1995b: 139) 

 

Barreñak jabekuntza aroez egindako sailkapena ikusi ostean, orain bere ekarpena 

kritikoki aztertzeko unea da.  

 

4.1.1.2. Barreñak egiten duen analisiaren inguruko hausnarketa 

 

Barreñaren proposamenak bi motatako arazoak ditu. Alde batetik, kasu 

teoriaren interpretazioarekin zerikusia duten arazoak ditugu. Bestetik, datuen 

interpretazioarekin zerikusia duten arazoak ere badira. Noan lehenik eta behin arazo 

teorikoak azaltzera. 

Nire ustez, kasu teoriaren aldagai desberdinen interpretazioak zehaztapen 

handiagoarekin egin beharko lirateke, predikzio/interpretazio zuzen eta zehatzagoak 

egin ahal izateko.  

Batetik, haurrek kasu markak erabiltzen dituzte laguntzailerik erabili aurretik, 

hau da, aditz sintagmak mugatutako aroan berez proiekzio funtzionalek ezartzen/ 

erkatzen dituzten kasuak erabiltzen dituzte. Alde horretatik aukera bi daude. Lehen 

aukeran Barreñarekin batera onar genezake INFL burua ez dagoela oraindik indarrean; 

haurrek inflexio buruari lotutako beste ezaugarri batzuk ez ekoizteak (aditz 

laguntzaileak, denbora…) aukera hau indartuko luke. Hala ere, azaldu gabe geratuko 

litzateke zergatik daukan aditzak, haurren sistemetan, kasu guztiak ezartzeko 

gaitasuna. Bigarren aukeran kasuak ezartzen/erkatzen dituzten proiekzioak indarrean 

daudela onar genezake; haurren datuetan kasu marka hauek dagoeneko agertzeak 

eta, garrantzitsuagoa dena, kasu marka hauek modu egokian erabiltzeak bigarren 
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aukera hau indartuko lukete (gogoratu ez dagoela egitezko hutsik). Aukera honen 

ondorioz,  inflexioak mugatutako aroa proposatu den baino lehenago hasten dela esan 

beharko genuke. Nolanahi ere, haurren datuetan laguntzailerik eza azaldu gabe 

geratuko litzateke.  

Bestetik, jabekuntza mailakatua delako aldarrikapenak sortzen dituen arazoak 

ditugu. Barreñak aintzat hartzen du Lakak (1988) egindako proposamena, hau da, 

euskaraz INFL burua hiru komunztadura buru desberdinetan banatzen dela. Hiru 

komunztadura buruak hauexek lirateke euskaraz: subjektuarekiko komunztadura burua 

(S-Kmz, hemendik aurrera), osagarri zuzenarekiko komunztadura burua (O-Kmz) eta 

zeharkako osagarriarekiko komunztadura burua (Oz-Kmz).  Honelakoa litzateke 

perpausak sortzen dituen arbola-diagrama10:  

(21)    S-Kmz” 

 

Esp  S-Kmz’ 

 

 Oz-Kmz” S-Kmz 

 

Esp  Oz-Kmz’ 

 

O-Kmz” Oz-Kmz 

 

Esp  O-Kmz’ 

 

A”  O-Kmz 

 

Esp  A’ 

 

Osag  A 

 

Proiekzio funtzional hauen jabekuntza modu mailakatuan gertatuz gero, 

esperoko genuke haurrak, lehenengo, osagarri zuzenarekin lotutako ezaugarriez 

                                                                  
10 Lakak (1988 eta 1993b), egiazki, Inf-Sintagma, Modal-Sintagma eta Denbora-Sintagma aipatzen ditu (cf. 2. 
kapitulua), baina honek ez du argudiaketa aldatzen. 
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jabetzea; ondoren, zeharkako osagarriarekin lotutako ezaugarriez jabetzea, eta 

azkenik, subjektuarekin lotutako ezaugarriez jabetzea.  

Zazpigarren kapituluan luzeago azalduko dut morfemen hurrenkerarekin 

gertatzen dena baina hauxe aurreratu nezake: 1) morfemak agertzen diren hurrenkera 

ezberdina dela Aditz Sintagma eta Izen Sintagma mailan; eta 2) marka hauek guztiak 

batera agertzen direla hirugarren aro horretan. Zorrotz jokatu nahi izanez gero, 

ergatiboa eta absolutiboa batera agertzen direla esan genezake; datiboa, berriz, 

beranduxeago agertuko litzateke.  

Dena dela, onartu behar dut, bildutako datuetan oinarrituta ere, ezin dela 

jabekuntza mailakatua ote den egiaztatu, balitekeelako haurrak buru funtzional hauetaz 

modu mailakatuan jabetzea baina grabaketa saioen artean, eta hortaz, aukera hau 

islatuta ez egotea egindako deskribapenetan.  

Azal ditzadan orain Barreñak egindako datuen interpretazioak sortzen dituen 

arazoak. Kapitulu honen sarreran esan dudan bezala, euskarazko kasu gramatikalen 

jabekuntza aztertu duten hizkuntzalari guztiek, aldez edo moldez, hauxe iradoki dute: 

ergatiboak trabak ezartzen dizkiola haurrari euskaraz jabetzeko prozesu horretan11. 

Ondorio honetara heldu dira aztertutako datuetan beharrezkoa den testuinguruetatik 

falta den kasu marka bakarra ergatiboa delako, batez ere hirugarren aro horretan, 

haurrak kasu markak ekoizten hasten direnean eta ekoizpen hauetan kasu marken 

agerrera ugaritzen doanean. Beste bi kasuak (absolutiboa eta datiboa), antza, haurrek 

ondo erabiltzen dituzte hasieratik. Ergatiboa, ostera, ekoizten hasi eta haurrek beste 

bospasei hilabeteko tarte bat behar dute modu emankorrean erabiltzeko. Laugarren 

aroan, badirudi haur elebakarrak ergatiboaren jabekuntza osatu duela (egiten dituen 

akatsak ez dira ehuneko hamarrera heltzen) baina bere solaskide elebidunek, berriz, 

ez dute oraindik ergatiboa beharrezkoa den testuinguru guztietan ekoizten. 
                                                                  
11  Batetik, arraro samarra da kasu bakarra izatea haurrari arazoak egozten dizkiona. Zentzuzkoagoa litzateke 
proiekzio funtzional horiek guztiek ezarritako kasuekin arazoak izatea, eta ez bakarrik ergatiboarekin. 
 Bestetik, haurrek ergatibo kasuarekin dituzten arazoak hizkuntzaren izaerarekin lotuta egon daitezkeela 
iradokitzen da, eta nire ustez, hizkuntzen jabekuntza jaiotzatiko gaitasuna eta gaitasun unibertsaltzat hartuz gero, ez 
litzateke ezberdintasunik egon beharko hizkuntza ergatiboaz jabetzearen edo akusatiboaz jabetzearen artean. Kapitulu 
honen 4.2 atalean ikusiko dugun bezala, ikertu diren beste hizkuntza ergatibo batzuen jabekuntzari buruz inork ez du 
esan ergatiboaz jabetzea zaila denik, kontrakoa baizik.   
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Barreñak (1995b: 211) berak dioenez, “baliteke hikuntza-jabekuntzaren 

garapena horrela izatea, hots, gramatika-ezaugarriren bat hasieran zailtasunak izatea 

eta ondoren, apur bat geroago, egoki menderatzea”. Baina sinesten du, halaber, 

ergatiboak ez gauzatzea estrategia-arloko jokaera dela; bere hitzetan, “egitura berriak 

ekoizteko ahalmena bereganatzen duten arren, gai dira aurreko aroetako egiturez 

baliatzeko hizkuntza-garapena dirauen bitartean.” Elosegik (1996: 169) ere arazo 

honetaz hauxe dio: “euskaraz jabetzen ari diren haur guztiek zailtasunak dituzte 

ergatiboaren kasu-markarekin, ikerketa bateko haur elebakarrak arazoa lehenago 

gainditzen duen arren. Arazo fonetikoak izan daitezke zenbaitetan, baina honek ez du 

arazo guztia argitzen, batez ere jabekuntzaren hasieran”. Ezeizabarrena eta Larrañaga 

(1996: 955), eurek aztertutako haurraren emaitzetan oinarrituta, ondorio honetara 

heltzen dira: “with regard to the Noun Phrase, the child had little difficulties with the 

absolutive (being the unmarked case) and with the absolutive plural, which is 

morphologically marked in the same fashion as some ergatives. In contrast, the proper 

use of the ergative caused problems throughout the studied period.” Ikerketa lan 

horretan bertan (1996: 982), beste ikertzaile batzuek arazo bera dagoela egiaztatu 

dutela diote: “other researchers have also shown that ergative case does cause 

problems in children acquiring Basque.”  

Kapitulu honen sarreran esan dudan bezala, jabekuntza aztertu duten 

ikertzaileek hipotesi bi erabiltzen dituzte arazo honi azalpen bat topatu nahian: 

ergatiboaren arazoa fonologiarekin edo sintaxiarekin lotuta egon daiteke. 

Barreñak, Oitzen datuetan oinarrituta, hipotesi fonologikoa baztertu (1995a) eta 

zailtasunak sintaxiarekin lotuta daudela defendatzen du. Antza denez, hirugarren aro 

horretan Oitzek sortutako testuinguruetan beharrezkoak diren absolutibo plural guztiak 

ahoskatzen dituen arren, ergatibo singularrak ahoskatu gabe uzten ditu maiztasun 
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handiarekin12; beraz, eta beti ere autore honen ustez, arazoa ezin da fonologikoa 

izan13.  

Nire ustez, Barreñak defendatutakoaren kontra (ikus 12. oinoharra), nekez 

topatu genezake azalpen fonologikoa baztertuko lukeen daturik autore honek 

aztertutako corpusean. Ergatiboaren erabilera gorabeheratsua den une horietan 

(hilabeteak pasatu daitezke) absolutibo pluralaren (-k) eta partitiboaren (-(r)ik) 

adibideak topatuko bagenitu, orduan ekoizpenak konparatzeko egoeran egongo 

ginateke. Absolutibo plurala eta partitiboa agertzen direnerako, haurrak laugarren 

aroan daude sartuta eta aro horretan jadanik ez dago arazorik –k morfemez 

bukatutako hitzekin.  

Hala ere, ausardia izango dut interesgarriak iruditzen zaizkidan adibide hauek 

hona ekartzeko: 

(22)  Ni(k) jan (eg)in do(t)    (M 2,01,06)   

(23) Ze(rg)ati(k) Ana(k) esan dau (du) ez  (M 2,02,11) (1995b: 112) 

(24) Bestie ez daki(t) nun da(n)   (M 2,00,22) (1995b: 122) 

(25)  Ze(rg)ati(k) ni(k) bota do(t) ni(k)?  (M 2,02,11) (1995b:130) 

 

Adibide hauei erreparatuta (ikus baita ere arestiko (12), (13) eta (14) adibideak) nahiko 

argi geratzen da ergatiboaren erabilera oraindik ere gorabeheratsua den aro honetan 

haurrak ez direla gai, adibidez, aditzean ergatibo kasuari dagokion morfema (-t)14 ez  

                                                                  
12  Corpusera itzulita, aro horretan absolutibo plurala behar duten testuinguruak ergatibo singularra behar duten 
testuinguruekin konparatuta nahiko urriak direla ikus daiteke. Ez dirudi, beraz, konparaketa hau egitea zilegia denik. 
 
13  Zubirirekin batera (2000) egindako lanean hipotesi fonologikoa aipatzen du berriro ere. Lan horretan ere, kasuen 
jabekuntza hiru arotan banatzen dute eta ergatiboarekin dauden gorabeherak marka hau agertu beharko litzatekeen 
testuinguruaren arabera azaldu daitezkeela proposatzen dute. Nolanahi ere, haurren adinetan sakonduz gero, ohartuko 
gara ikertzaile hauek hipotesi hau bultzatzen dutela, batez ere haurrak hirugarren aroan murgilduta daudenean ekoizten 
ez dituzten ergatibo horien eza azaltzeko.  
 
14  Ezeizabarrenaren (1996) aditz morfologiaren jabekuntzari buruzko deskribapenera joko bagenu, honelako datuak 
topatuko genituzke: aztertutako haur batek etengabe uzten ditu ahoskatu gabe orainaldiko aditz iragankorren 
singularreko 1. pertsona subjektuari dagozkion –t morfemak. Hala eta guztiz ere, datuen hurbileko azterketa bat eginez, 
hauxe da Ezeizabarrenak aterako duen ondorioa: 
 

“la (frecuente) elisión de la consonante final –t convierte a la mayoría de los verbos sintéticos en formas 
conjugadas para la tercera persona del singular, lo que pone en duda la realización de la concordancia con 
esta persona. Un dato a señalar a este respecto es la alternancia de raíz en la flexión de algunos verbos: si 
bien en la primera y la tercera persona de los verbos m-transitivos se distinguen exclusivamente por el 
morfema –t, el auxiliar vizcaíno presenta la alternancia do(t)/dau (3s). Esta distinción permite comprobar en 
Mikel la diferenciación de persona en el paradigma m-transitivo ya a los dos años.” (1996:83) 

 
Ezeizabarrenak aztertutako haurrak Barreñak aztertutakoak duen arazo berdina izango du. Hala ere, haur honek 
erabiltzen duen euskalkiari esker, arazoa fonologikoa izan daitekeelako susmoa indartzen da.  
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eta “zergatik” galdetzaileak edo “hemendik” adberbioak koda posizioan duten –k 

kontsonantea ere ahoskatzeko. Berriro ere, haurrek ergatiboarekin duten zailtasuna 

fonologiarekin lotutakoa dela esateko argudioak falta zaizkigula egia den arren, era 

berean da egia, goiko adibide hauek ikusita behintzat, horren susmoa hartu 

dezakegula ere. 

Arestian esan dudan bezala, azalpen fonologikoa baztertuta autoreak 

sintaxiarekin loturiko argudioa bultzatzen du. Buru funtzionalen jabekuntza mailakatuak 

azalduko luke, bere ustez, ergatibo eza. Barreñak azpimarratzen duen bezala, kasu 

hau erabiltzen hasteko, lehenengo kasu honi lotuta dagoen buru funtzionala piztu 

behar da. Baina, datuetan ikusi dugunez, proiekzio bat pizteak ez dakar berarekin 

hortik aurrera proiekzioari dagozkion ezaugarri guztiak erabilgarri egotea testuinguru 

guztietan, aztertutako haurrek ez baitute ergatiboa testuinguru guztietan erabiltzen. 

Barreñak defendatzen duen bezala, proiekzioaren erabilera finkatu behar da haurrak 

kasuak modu emankorrean erabiltzen hasi baino lehen. Hori gertatu bitartean, haurrek 

ekoizten dituzten marka bako formak aro aurresintaktikokoak direla proposatzen du 

(Barreña 1995, 1999; Barreña & Almgrem 2000a/b; Barreña & Zubiri 2000). 

Nolanahi ere, arazoa sintaktikoa delako hipotesiak egiten dituen aurreikuspenak 

datuekin erkatuz, irakurlea honetaz ohartarazi behar dugu: batetik, ikusi dugu aditz 

sintagmak mugatutako aro horretan dagoeneko haurrek kasu markak erabiltzen 

dituztela. Bestetik, egiaztatu dugu laguntzaileak ekoizten hasten direnean, hots, INFL 

kategoriaz jabetu direla egiaztatzen denean, kasu marka hauen erabilera ugaritzen den 

arren, kasu marka hau ez dela beharrezkoa den testuinguru guztietan agertzen 

oraindik.  

Adin horretan haurren sistema gramatikala garatu edo zehaztu gabe balego, 

orduan hauxe esperoko genuke: edo garatu gabe dauden proiekzioekin lotutako 

ezaugarririk ez agertzea (esaterako, kasu markarik ez agertzea – baina, agertu, 

agertzen dira (7-8) adibideetan ikusi dugunez); edo haurrek kasu marka hauek 

menturara erabiltzea eta, horren ondorioz, huts egiteak ugariak izatea.  
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Ohar bi egin behar ditut  hemen. Barreñak eta Zubirik (2000) aztertutako 

haurrek egiten dituzten huts egiteak zenbatzen dituzte (adin tartea: 1;06-3;00). Beraiek 

azpimarratzen duten bezala, tarte horretan Oitzek 400 testuinguru ekoizten ditu 

absolutiboarekin markatuta egon beharko liratekeenak, horietatik bitan huts egin du eta 

sintagma ergatiboarekin markatu du. Mikelek 300 testuinguru gauzatzen ditu, hauetatik 

bakarrean erratu da eta sintagma ergatiboarekin markatu du. Egoitzek eta Bianditzek 

305 eta 294 absolutibodun testuinguru ekoitzi dituzte (hurrenez hurren) eta bina 

adibide baino ez daude ergatiboarekin markatuta daudenak. Hortaz, nekez esan 

dezakegu ergatiboaren erabilera erratua egiten dutenik. Modu berean, kasu marka bat 

ekoizten ez denean kasu marka hori ezartzen duen proiekzio funtzionala piztea 

oraindik ere aukerakoa delako gertatzen dela esaten da, proiekzio funtzionala oraindik 

finkatu barik legoke. Interesgarria da, ergatiboaren kasuan laguntzailea ekoizten 

dutenean, ez dutela defektuzko laguntzailea aukeratzen; bestela esanda, ergatiboa ez 

bada ekoitzi horren proiekzio funtzionala ez dagoelako indarrean, orduan, haurrek 

aukeratutako laguntzaileak ez luke iragankorra izan beharko… eta horretan ere, 

haurrak ez dira erratzen. Hau guztiau nahiko susmagarria da, edo behintzat indarra 

kentzen dio proiekzio funtzionalak piztu gabe edo zehaztu gabe daudela dioen 

hipotesiari. Hau guztiau ikusita, zentzuzkoa dirudi pentsatzeak haurrek ez dutela 

ergatiboa gauzatu baina jakin badakitela kasu marka hau non eta nola erabili behar 

den. 

Hortaz, bildutako corpusetan ez dago arazoa sintaktikoa dela egiaztatzen duen 

daturik. Batetik, haurrek kasu markak erabiltzen dituztelako hauen proiekzio 

funtzionalak piztu aurretik (autore honek egindako argudiaketari eutsita), eta bestetik, 

haurrek ez dituztelako kasu marka hauek edozein modutan erabiltzen: egitezko hutsak 

benetan urriak dira eta akastzat hartzen direnak ez- egitezkoak dira.  

 Esandako guztia laburbilduz, nire iritziz eta Barreñak defendatutakoaren kontra, 

berak aztertutako corpusetan ez dago hipotesi fonetikoaren edo sintaktikoaren alde 

egingo lukeen adibiderik. Goazen orain Zubiriren analisia berrikustera.  
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4.1.2. Zubiriren ekarpena: haurren egitezko vs. ez-egitezko hutsak 

 

4.1.2.1. Jabekuntza-datuen interpretazioa 

 

Autore honek egiten duen ekarpena bikoitza da: batetik, Goizuetako bi haur 

elebakarren datuak aurkezten dizkigu haur batetik bestera desberdintasunak 

nabarmenak izan daitezkeela erakutsiz, eta, bestetik, gure analisia indartzen duen 

bereizketa bat dakar eztabaidara: egitezko eta ez-egitezko hutsen arteko bereizketa 

hain zuzen ere. Bereizketa honen argitan, ikusiko dugunez, ergatiborik ezaren arazoa 

sintaktikoa izan daitekeen ideia edo hipotesia ahulduta irtengo da. 

Zubirik Barreñak proposatzen duen mailakatutako jabekuntzaren ideiarekin bat 

egiten duenez, ez ditut honen hipotesiak errepikatuko. Barreñak bezala, berak ere lau 

aroz hitz egiten du, eta aro aurresintaktiko baten alde egiten du. Aurkezten dituen 

datuek Barreñak aurkeztutakoak osatzeko balio digute. 

Has nadin Zubirik egiten duen eta oso garrantzitsua deritzadan egitezko eta ez-

egitezko hutsen arteko bereizketa azaltzen15. Bereizketa honek nire argudiaketa 

oinarritzen lagunduko dit eta aurreikusten dituen hipotesiak abiapuntutzat hartuko ditut 

neure proposamenerako, aurrerago (4.1.2.2.) azpiatalean azalduko dudanez:   

“Alde batetik, derrigorrezkoak diren marka gramatikalak ez dira haurraren ekoizpenetan 

islatzen (ez-egitezko hutsak direla  esanen dugu, orduan), edo beste aldetik, helduaren 

ikuspuntutik egokiak ez diren marka gramatikalak aukeratzen ditu edo errepikatu egiten 

ditu (egitezko hutsak burutzen dituela esanez orduan). “ (Zubiri 1997: 47) 

 

Autore honek kasu marken jabekuntzari buruz esandakoan jarriko dut neure 

arreta, izen sintagmaren determinazioari buruz egindako azterketa alde batera utzita. 

Zubiri, bere analisia aurkeztu baino lehenago, kasu jabekuntzari buruz aurreikusten 

dituen arazoak edo zailtasunak azaltzen saiatzen da. Horrela, ergatiboaren gainean 

hauxe dio: 

                                                                  
15  Azpimarratzekoa da beste autore guztiak ez direla bereizketa honetaz ohartu edo ez dutela bereizketa hau egin 
nahi izan. 
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“Hala ere, kasu honen deskribapena burutzeak hainbat arazo sortzen digu, aztertzen ari 

garena ahozko hizkuntza baita, eta dakigunez, ahozko adierazpenean ez dira askotan 

hitz mugan edo esaldi amaieran dauden kontsonante guztiak ahoskatzen. Hau da 

absolutibo pluralarekin gertatu zaiguna eta ber gauza da ergatiboaren herskari 

ahoskabearekin gertatzen zaiguna. Honek arazoak sortuko dizkigu zinetan atzizkia 

gauzatua dagoen edo ez erabakitzeko garaian” (Zubiri 1997: 330) 

 

Beste alde batetik, garrantzitsua da Zubirik saio bakoitzeko egitura iragankorren 

zenbaketa egiten duela azaltzea, hona ekarriko baititut autore honek egindako hainbat 

estatistika. Aditz jokatuak zein jokatugabeak dituzten esaldiak, aditz horien subjektuak 

ergatibo marka beharrezkoa izanez gero, egitura iragankortzat hartzen ditu  (honek 

esan nahi du Zubirik, NOR izuneko NOR-NORK aditz ez-ergatiboak iragankortzat 

hartzen dituela berez iragangaitzak izan arren). 

Zubirik aztertutako haurren corpusetan kasu jabekuntzaren bilakaera haur 

batetik bestera aldatzen da. Egoitzen datuak Barreñak aztertutako haur elebakarraren 

modukoak diren arren, hau da, haur honek kasuak modu mailakatuan ekoizten dituen 

arren, Bianditzen datuek beste mota bateko jabekuntza adierazten dute: haur honek 

lehenengo grabaketa saiotik bertatik erabiltzen ditu kasu marka guztiak eta esan 

dezakegu ia akats bakoa dela erabilera hau. Goazen datuak ikustera. 

Egoitz 2;01 adinarekin absolutiboaz jabetu dela esan dezakegu. Zubirik ez du 

ezer aipatzen absolutibo pluralari buruz, lehenagoko atal baten horri erreferentzia egin 

badio ere. Beraz, ezin dugu jakin ez haur honek absolutibo pluralak ahoskatzen dituen 

ez eta noiz gertatzen den adibide hauen ahoskatzea ere. Ergatiboaren jabekuntzari 

dagokionez, lehenengo forma haurrak 2;01,16 urte dituenean azaltzen dela dio autore 

honek. Hurrengo grabaketatik aurrera, saio guztietan agertzen da kasu marka hau eta, 

Barreñak aztertutako haurrengan bezala, ez-egitezko hutsak urriagoak dira denborak 

aurrera egin ahala, hau da, markatu gabe geratzen diren testuinguruen kopurua gero 

eta txikiagoa da. Datiboa, berriz, beranduago ekoizten du haurrak; 2;03,14 adinera arte 

ez dago corpusean datibo markaren adibiderik, aurretik kasu hau beharko luketen 

testuinguru batzuk agertu diren arren (12 markatu bako testuinguru daude). 
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Ikus dezagun Zubirik aurkeztutako taula baten laburpena16 (1. taula). Taula 

honek ergatiboari dagozkion kopuruak biltzen ditu. Aztertutako adin tartea 1;07,08 – 

3;00,07 da. Ergatiboa beharko lukeen lehenengo testuingurua agertzetik (1,07,08) 

ekoitzitako lehenengo ergatiboa aurkitu arte (2,01,06) haurrak hainbat testuinguru 

uzten ditu markatu barik (22 zehatzagoak izateko).  

 
 

1. Taula. Ergatiboaren erabilera: ahoskatu eta ahoskatu gabeko testuinguruak. 
(Egoitz) 

 
Ez ahoskatutakoak Ergatiboa behar 

duten testuinguruen 
kopurua 

 

Ahoskatutakoak Egitezko hutsak Ez-egitezko hutsak 

494 439 4 51 

%100 %88.9 %0.8 %10.3 

 

 
Barreñak (1995b) bere datuetan ikusi duen bezala, aditz jokatuak ekoitzi baino 

lehen agertzen dira Egoitzen datuetan ergatibodun sintagmak edo ekoizpenak: 

 
“Haur honek ergatibotasuna izen sintagmetan aditzetan baino lehenago gauzatzen 

duela esatera bultzatzen gaituzte datu hauek. Edo beste hitzetan esanda, badirudi 

aditzean subjektu iragankorren morfema identifikagarriak agertu baino lehen izen 

sintagmetan agertzen dela ergatibo marka” (Zubiri 1997: 362) 

 
 
 

2. Taula. Datiboaren erabilera: ahoskatu eta ahoskatu gabeko testuinguruak.17 
 

Ez ahoskatutakoak Datiboa behar duten 
testuinguruen 

kopurua 

 

Ahoskatutakoak Egitezko hutsak Ez-egitezko hutsak 

146 129 0 17 

%100 %88.36 %0 %11.64 

 
 

                                                                  
16 Zubiri (1997: 348-349) lanetik laburtutako 35. taula.  
17  Zubiri (1997: 363) lanetik laburtutako 38. taula.  
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Datiboaren ekoizpenari dagokionez, hau esan dezakegu: Barreñaren datuekin 

gertatzen den moduan, datiboa saio batean agertuz gero ondorengo saio guztietan 

agertzen dela. Bigarren taulan ikus daitekeenez, datiboa emankortasun handiarekin 

erabiltzen du haur honek, ia-ia beharrezkoa den testuinguru guztietan. 

Bianditzen datuek haurren arteko diferentziak handiak izan daitezkeela 

iradokitzen dute; hortaz, hain haur talde txiki batetik euskararen jabekuntzari buruzko 

ezaugarri orokor batzuk proposatzea zein zaila izan daitekeen ikusten da. Zubirik 

adierazten duen moduan:  

“grabaketak hasi genitueneko Bianditzek hizkuntza maila nahiko aurreratua zuen, eta 

honen ondorioz lehenbiziko saioan, 1,06,25 adinarekin, mota askotako ekoizpenak 

burutzen ditu” (Zubiri 1997: 414) 

 

Absolutiboa kasu honi dagozkion bi posizioetan hasieratik topa dezakegu 

Bianditzen corpusean, 1;06,25 saiotik beraz. Saio horretan dagoeneko haurrak 

ergatiboa behar duten testuinguruak egokiro ekoizten ditu. Ergatibo kasu markak ere 

hasieratik ekoizten ditu, testuinguru batzuk oraindik ere markatu gabe uzten dituen 

arren. Datiboarekin, zentzu batean, berdin gertatzen da. Corpusean datiboa behar 

duen lehenengo testuingurua jadanik markatuta azalduko zaigu (1;09,18). Hortik 

aurrera datiboa beharrezkoa den ia guztietan ahoskatuko du Bianditzek.  

Egoitzekin egin dudan bezala, dakartzadan hona Bianditzen datuetan 

oinarritutako estatistikak. Aztertutako adin tartea kasu honetan 1;06,25-tik -  3;00,09-ra 

bitartekoa da. Ergatiboari dagokionez, Egoitzi gertatzen zaion moduan, Bianditzek ere 

ez du batzuetan ergatibo markarik ahoskatzen. Hala eta guztiz ere, ikus dezagun 

zenbat testuingurutan ahoskatu duen Bianditzek ergatibo marka eta zenbat utzi dituen 

markatu barik:  
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3. taula. Ergatiboaren erabilera: ahoskatu eta ahoskatu gabeko testuinguruak18 

Ez ahoskatutakoak Ergatiboa behar 
duten testuinguruen 

kopurua 

Ahoskatutakoak 

Egitezko hutsak Ez-egitezko hutsak 

646 592 2 52 

%100 %91.64 %2 %8.05 

 

Oso interesgarria da ondoko aipamen hau gogora ekartzea:  

“Atzizkiaren ahoskera dela eta, adierazgarria da (740) adibidea. Lehenbiziko esaldian 

arrunt ongi aditzen da izenordainak daraman herskaria; alabaina, bigarren esaldian, 

perpauseko osagaien ordena aldatzen denean eta ergatibodun formak kontsonantez 

hasten den beste batekin topo egiten duenean, ez da atzizkirik entzuten, eta ez dugu, 
horratik, ergatiboa denentz zalantzan paratu” (Zubiri 1997: 420) 

 
 

Hona hemen (740) adibide hori: 

(26)  Baxkaria patu b(eh)ar (d)ut eta nik, ni(k) baxkaria patu b(eh)ar (d)ut     (2;04,00) 

 

4. Taula. Datiboaren erabilera: ahoskatu eta ahoskatu gabeko testuinguruak. 

Ez ahoskatutakoak Datiboa behar duten 
testuinguruen 

kopurua 

 

Ahoskatutakoak Egitezko hutsak Ez-egitezko hutsak 

132 129 0 3 

%100 %97.73 %0 %2.27 

 
 

Datiboari buruz honako hau esan beharra daukat: beste umeek bezala (arinago 

hasi arren, bilakaera berdintsua baita), behin datiboa ahoskatzen hasiz gero, saio 

guztietan dagoela kasu honen adibideren bat. 

 
 

                                                                  
18  Zubiri (1997: 416) lanean aurkeztutako 51. taularen laburpena.  
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4.1.2.2. Zubirik egindako azterketaren gaineko hausnarketa 

  

Lehen aurreratu dudan bezala, egitezko eta ez-egitezko hutsen arteko 

bereizketa honexetan dago, nire ustez, eztabaidaren muina. Egoitzen kasuan, egia da 

ergatiboa behar duten testuinguruak ugariago direla datiboa behar dutenak baino, eta 

beharbada, arrazoi honengatik, ez genituzkeela kopuruak konparatu beharko. Hala eta 

guztiz ere, nire ustez, oso interesgarria da irakurlea honetaz ohartaraztea: batetik, haur 

honek ahoskatu dituen ergatibo eta datibo kopuru orokorrak berdintsuak direla; eta 

bestetik, ergatiboaren zein datiboaren ekoizpenarekin lotutako egitezko hutsak benetan 

urriak direla (ez direla existitzen ez esatearren). Ez-egitezko hutsen kopuruak ere 

berdintsuak dira. Beraz, aukera bi ditugu: prest baldin bagaude datu hauetan 

oinarrituta haurrek ergatiboarekin arazo bat dutela esateko, halabeharrez haurrek 

datiboarekin arazo berbera dutela onartuko dugu. Aldiz, zentzuzkoagoa dirudi ez-

egitezko hutsen kopurua kontuan hartuta arazorik ez dagoelako ideia azpimarratzeak 

edo bultzatzeak. 

Bianditzen kasua oso interesgarria da arrazoi birengatik. Lehenengoa da haur 

honengan kasu markak orain arte ikusi ditugun haurrengan baino lehenago agertzen 

direla. Marka hauen erabilera ia akats bakoa da hasieratik, arazotzat hartzen dugun 

hori haurren arteko ezberdintasun hutsa izan daitekeela iradokiz. Bestetik, eta 

Egoitzekin geratutakoaren kontra, datibo kasuaren erabileraren ez-egitezko hutsak 

benetan urriak dira. 

Haurrek arazo sintaktiko bat dutela egiaztatuko luketen hutsak egitezkoak dira. 

Ergatiboaren eta datiboaren erabilerari erreparatuta, argi dago haur biengan egitezko 

hutsak ez direla ia existitzen. Beraz, nekez esan dezakegu, haurrek kasu markak 

hasieratik modu emankorrean erabili ez arren, haur hauek ez dituztela euskararen 

arauak ezagutzen. Haurrek ezaugarri batzuk ez erabiltzeagatik ezin da ezaugarri 

horiek ezagutzen ez dituztelako ondorioa atera. Ezaugarri horiek txarto erabiliko 
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balituzte behin eta berriz, errazagoa litzateke gramatika arauak ez dituztela barneratu 

dioen ikuspegia onartzea.  

 

4.1.3. Elosegiren Hipotesi Fonologikoa 

 
 
4.1.3.1. Jabekuntza-datuen interpretazioa 

 

Elosegi (1996, 1998, 2000) da HEGEHJ-BUSDE ikerketa taldetik ergatiboaren 

falta fonologiarekin lotuta egon daitekeela defendatzen duen ikertzaile bakarra. Autore 

honek aztertutako haurra elebiduna da. Beste haur elebakarrengan ikusi dugun bezala, 

haur honengan ere euskararen jabekuntza mailakatua omen da.  

Peru haurraren corpusean agertzen den lehenengo kasu marka absolutiboa da, 

haurrak 2;02,25 urte dituenean. Ergatiboari buruz hauxe esan dezakegu: kasu hau 

behar duten testuinguruak umea grabatzen hasi bezain laster agertzen direla baina 

haurrak ez duela ergatibo markarik ekoizten (edo ahoskatzen?) 2;05,12 urte izan arte. 

Hortik aurrera eta beste haurrengan ikusi dugun moduan, kasu marka honen 

ekoizpena mailakatua da: denborak aurrera egin ahala, gero eta ergatibo marka 

gehiago ahoskatzen ditu, nahiz eta, Elosegik azpimarratzen duen bezala, aztertutako 

corpus tarte horren amaierara arte ekoitzi gabeko ergatiboak egon. Datiboa corpusean 

beranduen agertzen den kasua da (2;07,09 adinarekin) eta honen adibideak nahiko 

urriak dira, bai izen sintagmei itsasten zaizkien morfemak bai eta aditz laguntzailea 

osatzen dutenak ere.  

Ergatiboaren jabekuntzaz denaz bezainbatean, beste haurrengan ikusi den 

bezala, badirudi haur honek ere zailtasunak dituela kasu honi dagokion –k morfema 

ahoskatzeko. Elosegik testuinguru fonologikoak haurrek ergatiboa ahoskatzeko 

erakusten duten zailtasunarekin zerikusia izan dezakeela iradokitzen du.  

Berak aztertutako haur elebidunak ahoskatu dituen ergatiboen artean, %50 

bokal aurrean ahoskatzen ditu, %36 ekoizpenaren amaieran eta %14 bakarrik 

 



 104 

kontsonante aurrean. Elosegik (1996) dioenaren arabera, haurrak hiru urte dituenetik 

aurrera ahoskatzen ez dituen ergatibo guztiak kontsonante aurrean daudenez, arazoa 

fonologikoa izan daitekeelako hipotesia indartzen da.  

 Elosegik aipatzen duen bigarren argudio hau ez nuke ahaztu nahi; ikus (27) 

adibidea:  

(27)  hori eztauka (dauka) haundia   (P. 2,05,12) 

 

Berak azaltzen duen bezala, aztertutako haurrak ez du ergatiboa modu helduan 

erabiltzen ia-ia egindako grabaketak guztiak amaitu arte baina egoera hau ez da 

nahikoa ergatiboaren jabekuntza finkatuta ez dagoela ondorioztatzeko. Arestiko (27) 

adibidean ikusten den bezala, haurrak subjektuarekiko komunztadura aditzean 

adierazten du, eta Elosegiren iritziz, haurrak laguntzailea subjektuari dagokion 

morfema eta guzti ekoiztea bateraezina litzateke kasu honen jabekuntza finkatuta ez 

dagoelako hipotesiarekin.19

 

4.1.3.2. Elosegiren proposamenaren inguruko hausnarketa.  

 

 Ekar ditzadan atal honetara hipotesi fonologikoa bultzatzeko Elosegik 

aurkeztutako datuak:    

 

5. Taula. Ergatibo eta datiboaren gauzapenak20. 

Adin tartea Ergatiboak Datiboak 

 

162 

Bokal aurrean Kontsonante 

aurrean 

Azkena 

81 23 58 

 

 
2,05,12 

- 

3,06,17 

%50 %14 %36 

 

25 

 
                                                                  
19  Honek argudio sintaktikoaren kontra egingo luke, zeren Elosegik azpimarratu bezala, ergatiboa ahoskatzen ez 
denean ere, haurrak aditz laguntzaile egokia erabiltzen du beti!  
 
20  Elosegi 2000: 54 lanean aurkeztutako taularen laburpena.  
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Lehenago ere aipatu dudan bezala, haurrak ergatiboa kontsonante aurrean 

%14tan baino ez duela ekoizten azpimarratzen du. Edozelan ere, Elosegik kalkulatu 

dituen ehunekoak ez dira oso adierazgarriak ahoskatutako ergatiboen kopuruan baino 

ez direlako oinarritzen. Kasu honetan, Zubirik egiten duen moduan, adierazgarriagoa 

litzateke, nire ustez, ergatiboa beharko luketen testuinguruen kopurua jakitea, 

horietatik haurrak ahoskatutako –k morfemen kopuruarekin erkatu ahal izateko. Eta 

hori jakinda, hauexek izan beharko lirateke gure datuei egin beharreko galderak: 

 Marka bako testuinguru hauetatik zenbatetan egon da ergatiboa bokal aurrean?  

 Zenbatetan kontsonante aurrean?  

 Eta ekoizpenaren amaieran?  

“Honek ez du esan nahi kasu hau behar den guztietan erabiltzen duenik, ekoizpen ugari 

baitago kasu markarik gabe, konkretuki %25. Nahiz aipatutako arazo fonetikoek ez 

duten ergatibo marka-ezaren arazo guztia argitzen –ergatibo kasua ekoitzi aurretik, 

kasu honek duen marka bera ekoitzi baitu haurrak testuinguru ez-ergatiboetan- haurrak 

fonema honen ahoskeran arazoak dituela ikusi dugu, batez ere kontsonante aurrean.” 

(Elosegi 2000:54) 

 

Arestiko aipamenean ikusten denez, autore honek ez du ergatibo eza arazo 

sintaktikoa izan daitekeen hipotesia bultzatu nahi. Baina berriro ere, beste autore 

batzuei gertatu zaien bezala, ezinezkoa egiten zaio ehuneko ehunean haurrak dituen 

zailtasunak fonologiarekin lotuta dauden ziurtatzea. Alde batetik, eta Elosegik berak 

aipatzen duenez, kasu hauen forma pluralak nahiko berandu agertzen dira corpusean 

eta, beraz, ez daukagu haurrak arazoak dituen une horietan absolutibo pluralaren eta 

ergatibo singularraren ekoizpenen arteko konparaketa egiteko aukerarik. Are gehiago, 

corpusean agertuko den lehenengo partitiboa ere “larritasun” une horietatik kanpo 

agertzen denez, hau da, askozaz ere beranduago, agertzen den momentutik –k eta 

guzti ekoitziko da. Beraz, berriro ere, datuek ez dute ez argumentu bataren ez 

bestearen aldeko argudiorik ematen.  
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Nolanahi ere, ez dezagun ahaztu haur honek (cf. (27) adibidea) aditz forma 

egokia aukeratzen duela, nahiz eta aditzaren subjektuan ez duen ergatiboa gauzatu. 

Goazen orain Ezeizabarrena eta Larrañagak elkarrekin aurkeztutako lana berrikustera.  

 

 

4.1.4. Ezeizabarrena eta Larrañaga: hipotesi fonologikoaren ezeztapena 

 

4.1.4.1. Jabekuntza-datuen interpretazioa 

 

Aurreko autoreek nabarmendu duten lan hipotesietan oinarrituta eta 

Larrañagaren (1994)21 lanetik abiatuz, Ezeizabarrenak eta Larrañagak (1996) 

ergatibitatearen jabekuntza prozesua Mikel haur elebidunarengan nolakoa den 

aztertzen dute: zehatzagoa izanda, haurrak erabil ditzakeen estrategia desberdinetatik 

euskararen jabekuntza prozesua zeinek azaltzen duen modu egokiago batean ikertzen 

dute. Kontuan hartzen dituzten hipotesien artean hauexek daude: lehenengoa 

Pinkerren (1984) “Semantic Bootstrapping” delakoa litzateke. Honen arabera, haurrak 

subjektu kategoria sintaktikoaz jabetzen dira egile rol semantikoa jasotzen duen 

argumentua identifikatuz. Bigarrena Joppen eta Wunderlichen (1994) argumentu 

egitura modu ezberdinetan adieraz daitekeelako hipotesia litzateke. Beronen arabera, 

hizkuntza bakoitzak argumentu egitura aditz morfologiaren bitartez, izen sintagmaren 

kasu markaketaren bitartez, edo-eta hitz hurrenkeraren bitartez adieraz dezake. Haur 

hizkuntzak ere hauetariko bat aukeratu lezake hauetatik edozein zilegi dela. Azkenik, 

hirugarren hipotesia jabekuntza mailakatuarena litzateke (Barreñak (1995) 

                                                                  
 
21  Lan honetan Larrañaga, aipatutako haur honen hizkuntza jabekuntza prozesua aztertu baino lehen, eta beste 
haurrengan gertatzen dena aintzat hartuta, haurrak izan litzakeen arazoak aurreikusten saiatzen da. Alde batetik, 
absolutibo pluralak eta ergatibo singularrak homofonoak izateak trabak sortu ahal dizkiola haurrari pentsatzen du 
Larrañagak. Honetaz gainera, kontutan izanda haur honek ikasiko duen euskalkia Bizkaiera dela eta jakinda euskalki 
honetan ergatibo singularra eta plurala ez direla bereizten, hau da, hauek ere homofonoak direla, traba handiagoa izan 
daitekeela proposatzen du. Interesgarria da, ikusiko dugunez, haur honek ez duela ia absolutibo pluralik ekoizten 2,04 
urte izan arte, eta hortik aurrera ere ez dituela hauek testuinguru guztietan ahoskatuko. Ergatiboarekin berdin gertatuko 
zaio. Larrañagaren ustez, Mikelek 2,04 adinetik aurrera ez baditu ergatibo guztiak ahoskatzen, ez da bakarrik arrazoi 
fonetikoengatik, baizik haurrak ez duelako testuinguru fonologikoa kontutan hartzen: ez ditu ergatiboak ahoskatzen 
bokal aurrean, ekoizpenaren amaieran zein kontsonante baten aurrean. Berak dioen moduan, 
 

“Habrá que buscar, entonces, otras razones que expliquen la aparición tan tardía del ergativo” (1994:139) 
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defendatutakoa alegia) eta beronen arabera, haurrek, INFL kategoriaz jabetu arte, ez 

lukete kasu markarik ekoitzi beharko. Hipotesi hauek egiaztatzea gure interesetik 

kanpo gelditzen denez, ez dut honetan sakonduko. Edonola ere, irakurleak ikertzaile 

hauen lanera jo dezake jabekuntza hipotesien inguruko eztabaidan barrendu nahi 

izanez gero.   

 
Bestalde, eta beste haur guztiengan ikusi dugunez, autore hauek aztertutako 

haurrak ere zailtasunak omen ditu ergatiboarekin. Ezeizabarrenak eta Larrañagak haur 

honen arazoak (eta besteenak ere) sintaktikoa izan behar duela defendatzen dute 

ondoren azalduko diren argudioetan oinarrituta. Argumentu diren izen sintagmen 

markaketari dagokionez, Ezeizabarrena (1994) lanera jotzen dute haurra INFL funtzio 

kategoriaz noiz jabetzen den jakiteko. Mikelengan, INFL funtzio burua haurrak bi urte 

dituela agertzen da. Beraz, bi urtetik gora aurkitzen ditugun morfemak kasu markak 

dira. Corpusean lehenago kasu markarik balego, imitazioz edo buruz ikasitako formak 

lirateke baina ez haurraren gramatikaren ondorio zuzenak.  

Absolutiboari dagokionez, INFL agertu bezain laster, absolutiboa behar duten 

subjektu eta objektu guztiak markatuta daudela esan dezakegu. Ergatiboari 

dagokionez, berriz, eta beste haur guztiengan ikusi dugun bezala, Mikelek ez du kasu 

marka hau beharrezkoa den testuinguru guztietan erabiltzen INFL funtzio kategoriaz 

jabetu arren. Datiboarekin gertatzen dena jakiteko Larrañagaren (1994) lanera jo behar 

dugu. Lan honetan aipatzen denez, datibo kasua berandu agertzen da datuetan eta 

gainera nahiko urriak dira kasu marka honen adibideak. Honek ez du esan nahi, 

autorearen ustetan, haurrak datiboa erabiltzen ez dakienik. Pro-drop hizkuntza delako, 

euskarak datiboa behar duten sintagmak isiltzeko aukera ematen du. Beraz, haurrek 

datiborik ez ekoiztea ez jakitearen seinalea baino gehiago, haurrek helduek bezala 

euskararen ezaugarri hau ezagutzen dutelako seinale da. 

Atal honen hasieran esan dugunez, autore hauek ergatibo eza, Barreñak 

proposatu bezala, sintaxiarekin lotuta dagoen edo, Elosegik proposatzen duen bezala, 
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fonologiarekin lotuta dagoen argitu nahi dute. Horretarako, haur honen corpusean 

absolutibo plurala behar duten testuinguruak ergatibo singularra behar dutenekin 

erkatzen dituzte. Ezeizabarrenak eta Larrañagak aurkeztutako taulara jo baino 

lehenago, oso garrantzitsua da autore hauek aipatzen duten ezaugarri bat gogora 

ekartzea: helduen hizkeran kontsonante aurreko edo ekoizpen amaierako –k marka 

gehienak sarritan geratzen direla ahoskatu barik. Bokal aurreko –k horiek, aitzitik, 

helduen hizkeran behintzat, beti ahoskatzen omen dira22.  

 

“It is a well-known phenomenon in adult Basque that –k markers are eventually dropped 

in pre-consontantic and final but never in prevocalic position.” (Ezeizabarrena eta 

Larrañaga 1996: 970) 

 

Autore hauek aurkeztutako taulan Mikelek 1,07-3,05 adin tartean gauzatutako 

ergatiboen eta absolutibo pluralen analisia egiten da. Konparaketa egin ahal izateko, 

testuinguruak bereizten dituzte: bokal aurrean, kontsonante aurrean edo esaldiaren 

amaieran: 

 
6. taula. Ergatibo eta absolutiboaren gauzapenak testuinguruaren arabera23.  

Erg Abs pl Abs sg Testuingurua Adina 

(n) % (n) % (n) % 

< 2,04 1 (23) 4.3 0 (1) 0   Bokal aurre 

> 2,04 87 (99) 87.8 24 (27) 88.9   

< 2;04 0 (9) 0 0 (5) 0   Konts aurre 

> 2;04 17 (64) 26.6 15 (38) 39.5   

< 2;04 3 (63) 4.8 0 (25) 0   Amaiera 

> 2;04 56 (71) 78.9 99 (117) 84.6   

< 2;04 4 (95) 4.2 0 (31) 0 924 (924)  Guztira 

> 2;04 160 (234) 68.3 138 (182) 75.8 1234 (1234)  

 

 

                                                                  
 
22  Nire ustez, -k horiek ez direla ahoskatzen esatea nahiko arriskutsua izan daiteke. Zuzenagoa litzateke –k horien 
ezaugarri fonologikoak aldatzen direla esatea, testuinguru fonologikoaren arabera zein hiztunaren arabera ere. 
 
23  Ezeizabarrena eta Larrañaga (1996: 971) lanetik hartutako taula.  
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Autore hauek iradokitzen duten moduan, azterketa sakonagorik egin ezean, 

emaitzak begiratu eta atera daitekeen ondorio bakarra da haurrari berdin-berdin 

kostatzen zaiola pluralgilearen morfema zein ergatiboari dagokion morfema 

ahoskatzea (biak –k). Baina absolutibo pluralak eta ergatibo singularrak hurbilagotik 

aztertuta, ondorioak beste batzuk dira. 

Absolutibo pluralari dagokionez: batetik haurrak 2;04 urte izan baino lehen ez 

du pluralgilerik ahoskatzen. Baina kontuan izan behar dugu beste hau ere: adin tarte 

horretan, absolutibo plurala behar duen testuinguru bakarra dugula. Bestetik, 2;04 

adinetik aurrera, haurrak pluralgilea gehiagotan ahoskatzen du baina ez behar den 

testuinguru guztietan. Testuinguruari erreparatuta, pluralgilea kontsonante aurrean 

gehiagotan geratzen da ahoskatu barik beste testuinguru posibleetan baino.  

Ergatibo singularrari dagokionez: 2;04 adina baino lehenago ergatibo marka ia-

ia testuinguru guztietatik falta da. Autore hauen aburuz, 95 adibidetatik 91 adibidetan 

falta izatea nahikoa da haurra ez dela oraindik ergatiboaz jabetu ziurtatzeko. Berriz, 

2;04 adinetik aurrera haurrak ergatiboa bokal aurrean %87.9tan ahoskatuko du; 

ekoizpen amaieran %78.9tan eta kontsonante aurrean, aldiz, %26.6tan baino ez.  

Beraz, haurrak, helduen moduan testuinguru fonologikoaren arabera –k hori ez 

ahoskatzeko joera erakusten du. Argudio fonologikoa azalpen egokia izan daiteke 

zenbait –k ez ahoskatzeko (kontsonante aurreko eta ekoizpenaren amaierako –k 

horietaz ari gara). Baina bokal aurreko –k horiek ez ahoskatzeko ezin da argudio 

fonologikoetara jo, edo ez behintzat modu zuzenean. Horregatik aztertzen dituzte 

pluralgile eta ergatibo singular ezak testuinguru jakin honetan: 
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7. taula. Bokal aurrean –k morfema ez gauzatzea24

Ergatiboa Absolutibo plurala Adina 

% n % n 

<2,04 95.7 22 (23) 100 1 (1) 

2,04-2,10 21.22 7 (33) 0 0 (8) 

2,11-3,05 7.5 5 (66) 16.7 3 (19) 

   

 
Nola interpretatu datu hauek? Datu hauek ergatiboaren jabekuntza prozesua 

mailakatua dela adierazten omen dute; 2,04 baino lehenago 23 testuingurutik 22tan 

falta da ergatibo marka; 2,04-2,10 adin tartean, berriz, 33tik 7tan baino ez da falta. 

Hortik aurrera, ergatiboa ahoskatzeko joera areagotzen doa eta 2,11-3,05 adin tartean 

66 testuingurutik 5etan baino ez da falta.  

Absolutibo pluralari begiratzen badiogu, ostera, egiaztatzen dugu ahoskatze 

prozesua ez dela mailakatua. Autore hauen ustez, “U-formadun ikasketa25” delako 

joera erakusten du absolutibo pluralaren jabekuntzak. 

 
Beraz, autore hauen ustez, datuetatik atera daitezkeen ondorioak hauexek dira: 

 haurrak ez du arazorik absolutiboaz jabetzeko, azken batean absolutiboa 

marka bako kasua da eta.  

 Haurrak ez du beste kasurik erabiltzen absolutiboa behar duten testuinguruak 

markatzeko. 

 Absolutiboaren erabilerarekin parekatuta, ergatiboaren erabilerak erakusten du 

haurrak zailtasunak dituela ergatiboa behar den moduan erabiltzeko.  

 
“In contrast, the child had enormous difficulties using the ergative properly. (…) Other 

researchers have also shown that ergative case does cause problems in children 

acquiring Basque. As has been observed in comprehension experiments of transitive 

utterances, semantic criteria like +animate or word order (first argument, position before 

the object, etc.) play a more important role than the realization of the ergative marking 

for the identification of the subject even in children as old as 10 years of age (Bronckart 

                                                                  
 
24 Ezeizabarrena eta Larrañaga (1996: 974). 
 
25  Ingelesez, U-shape learning.  
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& Idiazabal, 1982). Bronckart and Idiazabal’s results were confirmed in Mikel’s data, 

since the ergative marker –k played a “secondary” role.”  

(Ezeizabarrena eta Larrañaga 1996: 982-3) 

 

 Mikelek hasieratik bereizten ditu ergatiboa eta absolutiboa aditzaren 

morfologiaren bitartez.  

 

4.1.4.2. Ezeizabarrena eta Larrañagaren ekarpenaren gaineko hausnarketa 

  

Ezeizabarrenak eta Larrañagak egindako azterketaren arabera, ergatibo ezaren 

adibide batzuk fonologiaren bitartez azaldu ditzakegun arren (testuinguruak, 

helduengan bezala, baldintzatzen baitu –k hori ahoskatzea edo ez) badaude kasu 

batzuk non arazoak fonologikoa baino areago sintaktikoa dirudien. Ikusi dugunez, 

argudio fonologikoa baztertzeko absolutibo pluralen ekoizpenak neurtu eta 

ergatiboaren ekoizpenekin erkatu dituzte. Irakurleari eskatu nahi diogu arreta 7. taulan 

aurkeztutako datuetan jartzeko. Hurbiletik begiratuz gero, erkatzen ari diren kopuruak 

erabat desberdinak dira: 2;04 baino lehenagoko grabaketa saio horietan, ergatiboa 

beharko luketen 23 testuinguru daude eta absolutibo plurala beharko lukeen 

testuingurua, ostera, bakarra da. Berdin gertatzen da 2,04-2,10 edota 2,11-3,05 adin 

tarteei begiratzen badiegu: ergatiboa behar duten testuinguruak askozaz ere ugariago 

dira absolutibo plurala behar dutenak baino. Batetik, estatistika aplikatu beharko 

litzateke kopuru hauek konparatzea zilegi den jakiteko; eta bestetik, aplikatu ahal 

izanez gero, lortutako emaitzak adierazgarriak edo estatistikoki esanguratsuak diren 

egiaztatu beharko litzateke. Hortaz, nire ustez, ez dago datu enpirikorik hipotesi 

fonologikoa baztertu ahal izateko.  

Honez gain, aurreko azpiatalaren amaieran ikusi dugun bezala eta Elosegik 

(1996) bere lanean ere azpimarratzen zuen bezala, aztertutako haurrak hasieratik 

adierazten du ergatibo/ absolutibo banaketa aditz morfologiaren bitartez. Horrek 

iradokitzen du, nire ustez, haurrak nolabait bere gramatikaren egituraketa ezagutzen 
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duela. Beraz, zalantzan jarriko dut Ezeizabarrenak eta Larrañagak proposatutako 

azterketa: ergatiboaren erabilera finkatzea baldintzatzen duten arrazoiak zeintzuk diren 

argitu gabe jarraitzen dugu.   

 

4.1.5. Byrnes Austinen zeharkako ikerketa: aurreko ondorioen berrespena 

  

4.1.5.1. Jabekuntza-datuen interpretazioa 

 

Autore honek bere tesian (2001) ateratako ondorioek bat egiten dute orain arte 

aurkeztu ditugun analisiekin26. Hala eta guztiz ere, 4.1.5.2 azpiatalean azalduko dudan 

bezala, Byrnes Austinek erabilitako metodologia nahiko urrun dago HEGEHJ-BUSDE 

ikertaldeak erabilitakotik batez ere zorroztasunaz den bezainbatean; horregatik kontu 

handiz egingo dut ikerketa lan honen inguruko gogoeta. 

Hizkuntzalari honek ere haurrek bat-batean ekoitzitakoa biltzen du zeharkako 

ikerketa honetan. Haurrak hiru adin tartetan banatzen ditu: 2;01-2;06 tartea, 2;07-3;00 

tartea, eta azkenik, 3;1-3;06 tartea. Haurrak elebidunak eta elebakarrak dira. 

Elebidunen artean hiru talde bereizten ditu: euskara nagusia duten elebidunak (EN), 

elebidun orekatuak (EO) eta gaztelania nagusi duten elebidunak (GN). Ikus haur hauen 

banaketa ondorengo taulan: 

 

 

 

 

 

                                                                  
26  Zeharkako ikerketa honekin, hasteko, autore honek egiaztatzen du aurreko autore guztiek ondorioztatu dutena: 
hau da, haur elebidunek modu bereizian garatzen dituztela euskararen eta gaztelaniaren sistema gramatikalak, bai eta 
haur elebidunen hizkuntzaren garapena elebakarrek duten garapenaren modukoa dela ere. Bere ikerketatik ateratzen 
den beste ondorio berri bat elebitasunaren ingurukoa da: ez dago ezberdintasun kualitatiborik elebidun mota hauen 
artean, hau da, egitura berdinak topatzen ditugu elebidun orekatuengan zein euskara edo gaztelania nagusi duten 
elebidunengan. Berauen arteko desberdintasuna kuantitatiboa litzateke: hots, euskara nagusi duten elebidunengan 
egitura jakin batzuen adibideak ugariago dira; eta berdin gertatzen da gaztelania nagusi duten elebidunengan ere. 
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8. taula. Ikerketan parte hartu duten haurrak adin tarteka eta hizkuntzaren arabera 
banatuta.  

 2;01-2;06 2;07-3;00  3;01-3;06  Guztira 
 
 

Elebidunak 

 
EN: 1 
EO: 5 
GN: 1 

 

 
EN: 3 
EO: 4 
GN: 5 

 
EN: 1 
EO: 7 
GN: 1 

 
 

28 

 
Euskaraz 

elebakarrak 
 

 
12 

 
5 

 
5 

 
22 

 
Gaztelaniaz 
elebakarrak 

 

 
6 

 
5 

 
6 

 
17 

 
Guztira 

 

 
25 

 
22 

 
20 

 
67 

 

  Tesi honekin HEGEHJ-BUSDE taldeak bildutako datuak osatzen saiatzen da, 

haurrek ergatiboarekin dituzten gorabeheretan arreta berezia jarriz. Honetarako, 

inflexio buruaren jabekuntza aztertzen du. Byrnes Austinek jasotako datuek 

argumentuei dagozkien morfemak (absolutiboa, datiboa eta ergatiboa) – laguntzailean 

eta ISan– hurrenkera ezberdinean agertzen direla salatzen dute. Aditz Sintagman 

hurrenkera abs>erg>dat den bitartean, Izen Sintagma mailan abs>dat>erg da 

hurrenkera.   

 Aipatu dezadan laguntzaileen erabilerari buruz esaten duena. Izan 

laguntzailearen erabilera zuzena eta akats bakoa da ia-ia hasieratik. Aztertutako 

haurrek %92an aukeratzen dute forma zuzena. Egitezko hutsak egiten dituztenean 

(%3) laguntzailearen forma singularra erabiltzen dute plurala erabili beharrean, baina 

ez dira inoiz erratzen eta *edun laguntzailea aukeratzen. Bestetik, laguntzailerik ez 

ekoiztea ez-egitezko hustzat hartzen da (%6). 

 *Edun laguntzaileari dagokionez, gauza bera esan dezakegu. Haurrek %83 

alditan aukeratzen dute forma zuzena. Egitezko hutsak egiten dituztenean (%12), edo 

ergatiboari dagokion morfema falta da (-t, batez ere27), edo objektuarekiko 

                                                                  
27  Ikus 14. oinoharra bai eta (22-25) adibideen gaineko hausnarketa ere. 
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komunztadura (objektu zuzenarekikoa zein zeharkako objektuarekikoa) singularrean 

egiten dute plurala behar denean; egitezko hutsak kasu honetan %5era heltzen dira.  

 Byrnes Austinek azpimarratzen duen bezala, haurrek oso akats gutxi egiten 

dituzte laguntzailearen erabilerari dagokionez eta akats hauen artean urrienak 

laguntzailearen aukeraketan erratzea dira; hau da, izan laguntzailea behar denean 

*edun laguntzailea aukeratzea edo alderantziz28.   

Izen sintagma mailako kasu markaketaz den bezainbatean, kapitulu honetan 

aipatutako autoreek azpimarratu duten bezala, Byrnes Austinek aztertutako haurrek 

arazo handiagoak dituzte ergatiboaren ekoizpenarekin absolutiboa edo datiboaren 

ekoizpenarekin baino. Arazoa fonologikoa ote da? Ikus ondoko taulak29: 

 

9.taula. Absolutibo pluralaren erabilera testuinguruaren arabera. 

 Testuinguru 

kopurua 

Bokal aurrean Kontsonante 

aurrean 

Esaldiaren 

amaieran 

Gauzatuta 51 9 14 28 

Ez-gauzatuta 6 1 2 3 

Guztira 57 10 16 31 

 

10. taula. Ergatiboaren erabilera testuinguruaren arabera. 

 Testuinguru 

kopurua 

Bokal aurrean Kontsonante 

aurrean 

Esaldiaren 

amaieran 

Gauzatuta 52 29 16 7 

Ez-gauzatuta 60 16 35 9 

Guztira 112 45 51 16 

 

 Bokal aurrean absolutibo plurala ez da gauzatzen %10ean; ergatiboa, berriz, ez 

da gauzatzen %36an. Kontsonante aurrean, absolutibo plurala ez da gauzatzen 

%12an baina ergatiboa ez da gauzatzen %69an. Esaldiaren amaieran absolutiboa ez 

da gauzatzen %10ean baina ergatiboa %56an ez da gauzatzen. Byrnes Austinek 
                                                                  
28  Honek bat egiten du Elosegik egindako oharrarekin. Kapitulu honetan aurrerago erakutsiko dudanez, honek ez du 
bat egiten ergatiboaren arazoa justifikatzeko eman diren azalpenekin. Egia balitz haurrek ez dituztela oraindik ere buru 
funtzionalak finkatu, orduan esperoko genuke mota honetako akats gehiago, eta ia-ia ez dago horrelako huts-egiterik, 
ez autore honek aztertutako datuetan ez eta aurretik bildutako corpusetan ere.  
 
29  Taula hauek Byrnes Austinen lanetik egokituta daude. Ikus 7.53 eta 7.54 taulak (2001: 202-203). 
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adierazten duen bezala, egia da kontsonante aurreko posizioak ergatiboa ez 

gauzatzea eragiten duela, espero litekeen moduan; baina egia da, halaber, 

testuingurua edozein izanik ergatiboa askozaz gehiagotan ez dela gauzatzen. 

Ondorioa, beraz, honako hau litzateke: ergatiboaren arazoa ezin dela bakarrik modu 

fonologikoan azaldu. Byrnes Austinek iradokitzen duen bezala, pentsa daiteke haurrek, 

euskarazko kasu marken ordez, gaztelaniaren sistema morfologikoa aukeratzen 

dutela. Baina argumentu egitura mota bakoitzari dagokion aditz laguntzailea modu 

egokian aukeratzen dutela ikusita, ez du ematen ergatiboaren arazoa inflexioarekin 

lotu daitekeenik. Haurrek barneratuta daukate, hasieratik, ergatibo-absolutibo 

bereizketa hori.  

 

4.1.5.2. Byrnes Austinek egindako analisiaren inguruko gogoeta 

 

Byrnes Austinek egindako analisiaren bi alderdi nabarmendu nahi ditut; 

lehenengoa, ergatibo kasuak ekoitzi edo ez, haurrak ez direla laguntzailearen 

aukeraketan erratzen, zeinek erakutsiko lukeen, nire ustez behintzat, haur hauek INFL 

kategoriaz jabetu direla. Bigarrena, fonologiak ez duela arazoa erabat azaltzen haurrek 

askozaz gehiagotan ekoizten baitituzte absolutibo pluralak ergatiboak baino. Irakurleak 

pentsa dezake aurreko puntuan gaudela eta ikerketa honek aurretik ateratako 

ondorioak berretsi baino ez dituela egiten.  

Nire ustez, ez da honela eta aurretik esan dudan bezala, Byrnes Austinek 

egindako analisia arreta handiz aztertu behar dugu arrazoi birengatik: hasteko eta 

aurreko ikerketen emaitzetan oinarrituta, berak emandako kopuru batzuen 

fidagarritasuna zalantzan jarri nahiko nuke. Gainera, datuak batzeko prozedurari 

ikerketa mota honetan behar-beharrezkoa den zorroztasun falta egotzi ahal zaio. Baina 

has gaitezen kopuruetatik.  

Lehenik eta behin, gauzatutako absolutibo pluralen kopurua susmagarria da 

(ikus 9. taula) HEGEHJ-BUSDE ikertaldean egindako azterketetan agertzen diren 
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kopuruekin erkatzen baditugu. Are susmagarriagoa da, haur hauek ergatiboak 

absolutibo pluralen maila berean gauzatu izana.   

Eta bigarrenez, berak aztertutako haurrek ez dute inolako garapenik erakusten, 

edo hauxe da behintzat nik egiten dudan interpretazioa bere tesian erantsitako 

datuetan oinarrituta: 2;07tik aurrerako haurrek jarraitzen dute beharrezkoak diren 

ergatiboen erdia ez gauzatzen, HEGEHJ-BUSDE taldearen azterketek erakutsi 

dutenaren kontra.   

Metodologiari dagokionez, ondoko aipuak aditzera ematen duen bezala, Byrnes 

Austinek erabili duen prozedurari zorroztasun falta egotzi ahal zaio (HEGEHJ-BUSDE 

taldeak, ostera, irizpide trinkoak erabili ditu haurrak grabatzerako orduan): 

“Most of children were recorded in their nursery schools, but some were also taped in 

their homes, with one or both parents present. (…) The children were interviewed 

individually in quiet rooms in their shools; some children were also interviewed in small 

groups.(…) Each session lasted between 30-120 minutes, and some of the children 

were recorded more than once. (…) In sessions with bilingual children, both languages 

were used by the experimenters. (…) My assistant would use both languages with the 

children; they would start in once and switch to the other when I asked them to, usually 

during a lull in the conversation”. (Byrnes Austin 2001: 139-140). 
 

Hasteko, haur batzuk eskolan grabatzen ditu; beste batzuk, berriz, etxean. Haur 

hauek guztiak ez daude baldintza berdinetan: zentzuzkoa da pentsatzea gurasoek 

lagunduta egon diren haurrak erosoago sentitu direla eta honek eraginen bat izan 

dezakeela haur hauen emaitzetan.  

Jarraitzeko, haur batzuk banaka grabatu diren arren, beste batzuk taldearekin 

jolasten grabatu omen dira: batetik, ez dakigu zeintzuk diren haur hauek, eta bestetik 

ez dakigu taldean grabatu izanaz gain, banakako saio grabaketaren batean ere parte 

hartu duten.  

Amaitzeko, ikertzaileak egindako deskribapenean oinarrituta ez dakigu haur 

bakoitzarekin izandako saioek nolako iraupena izan duten, ez eta saio horietan zenbat 

denbora eskaini zaion hizkuntza bakoitzari ere.   
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Honengatik guztiagatik, zalantzan jarriko dut ikertzaile honek esandakoa eta 

zuzenean joko dut hirugarren lan hipotesi bat egiaztatzera: haurrek ergatiboarekin 

dituzten arazoek hizkuntzaren izaera ergatiboarekin zerikusirik ote dute?30

 

 

4.2. Beste hizkuntza ergatibo batzuen jabekuntza 

 

 Itxura batean, euskararen moduko hizkuntza ergatibo gutxi daude munduan eta 

daudenen jabekuntzari buruzko ikerketa argitaratuak dituztenak are gutxiago dira. Esku 

artean zenbait jabekuntza datu izan ditut; atal honetara ekarriko ditudanak Kaluli 

(Schieffelin, 1985), K’iche (Pye, 1990), Urdu (Butt, 1991) eta Hindi (Narasimham, 2003) 

hizkuntzenak dira.  

 
 
4.2.1. Kaluli hizkuntzaren jabekuntza 

 

 Kaluli31 hizkuntza Papua Ginea Berriko hizkuntza ergatiboa da. Hizkuntza 

honen hitz hurrenkera euskararena bezalakoa da, SOV alegia. Harreman gramatikalak 

bi eratan adierazten dira: hitz hurrenkeraren bidez batzuetan, kasu markaketaren bidez 

beste batzuetan. Beraz, Dixonen terminologia erabilita, ergatibitate hautsia32 erakusten 

du Kaluli hizkuntzak.  

 Kasu markaketa modu honetan egiten da: izen sintagmek kasu markak 

jasotzen dituzte, hauek eredu ergatiboari jarraitzen diotela. Aditzek subjektuarekiko 

                                                                  
30 Hurrengo 4.2. atalera ekarriko ditudan azterketetan ez da inoiz ere aipatzen ergatibotasuna arazotzat, elementu 
funtzionalak faltan egotea aro batzuetan ezaugarri unibertsaltzat hartzen delako. Are gehiago, autoreek huts egiteak 
ariketarekin lotuta daudela defendatzen dute eta ez horrenbeste gaitasun faltarekin. 
 
31  Bereziki interesgarria da hizkuntza honen erabiltzaileek duten haurren inguruko ikuspegia: umeek hitz egiten ez 
duten bitartean, Kaluliek uste dute haurrek ez dutela ulertzeko gaitasunik eta honen ondorioz, ez dute haurrekin 
komunikazio egoerarik sortzen, ez diete umeei ezertxo ere esaten; gehienez, umeak deitzen dituzte euren izena 
erabilita baina ez diete inolako hitzik zuzentzen. Behin haurrak bere lehenengo bi hitzak ekoitzita, orduan hasten dira 
benetako interakzioak. Beste hizkuntzetan ez bezala, amek ez dute Motherese erabiltzen euren haurrarekin, baizik eta 
helduei zuzendutako hizkera berbera. Aipatzekoa da, halaber, haur hauen amek oso kontuan hartzen dituztela haurrek 
egiten dituzten akats fonologiko, morfologiko eta lexikoak edo eta semantikarekin edo pragmatikarekin lotutakoak eta 
hauek zuzentzen omen dituzte modu sistematikoan. 
 
32  Ergatibitate hautsiaren definizioa gogoratzeko jo 2.2.1 atalera (Dixon, 1994).  
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komunztadura adierazten dute, baina ez, ordea, objektuarekikoa. Aditzean subjektuari 

dagozkion marka hauek eredu akusatiboari jarraitzen diote33.  

 Kaluliren jabekuntza aztertzeko bilduta dagoen corpusa hiru haurren datuek 

osatzen dute. Haur hauetako bi mutilak dira: Abi eta Wanu. Abik hitz bakarreko eta hitz 

anitzeko ekoizpenak egiten ditu; Wanuk, berriz, hitz bakarrak (solteak) baino ez ditu 

ekoizten. Hirugarren haurra neskato bat da, Meli, hitz anitzeko ekoizpenak egiten 

dituena. Datuen analisia haurrek 24 hilabete dituztela hasten da.  

  Noan orain hizkuntza honen jabekuntzaren ezaugarriak zein diren azaltzera.  

Schieffelinek azpimarratzen duen bezala, haurrek 20 hilabete dituztenetik 24 hilabete 

izan arte objektuen, animalien eta gorputzaren atalen izenak ikasten dituzte baina 

bildutako ekoizpenek ez dute inolako kasu markarik. Schieffelinek dioenez, sintaxiaren 

garapena haurrek 24 hilabete dituztenetik 30 hilabete dituztenera arte gertatzen da.  

 Izenen kasu markaketari dagokienez, eta haurrek egiten dutena azaltzen hasi 

baino lehen, esan beharra dago izen morfologia nahiko erregularra dela; eta harreman 

gramatikalak adierazten dituzten morfemak izen berezi eta arruntei, puntukariei 

(deiktikoei) eta erakusleei ezartzen zaizkiela.  

 Perpausaren hitz ordenaren arabera, kasu markaketa bi eratan egin daiteke: 

hitz hurrenkera neutroa bada (Agentea-OV), orduan subjektuak eta objektuak atzizki 

neutroarekin markatzen dira (-o)•, kasu batean izan ezik: egileak eta objektuak biak 

izen propioak edo familia izenak (izeko, osaba, eta halakoak) badira; orduan, egilea 

den izenak ergatiboarekin (–ε) markatuta egon behar du.  

 Hitz hurrenkera fokalizatua erabiliz gero (OAV), aldiz, objektuak kasu marka 

neutroa darama eta egilea den izenak, ergatibo marka –ε. Autoreak dioenez, helduek 

zein umeek askotan kasu marka neutro hauek “ezabatzen” dituzte34 hizketa informala 

edo arina denean. 

                                                                  
33  Aditzak ekintzaren inguruko informazioa adieraz dezake, hala nola, frekuentzia edo maiztasunaren eta 
iraupenaren inguruko informazioa. 
• fonetikan erabiltzen den o laburra – IPA fonts.  
34  Oso garrantzitsua da bereizgarri hau kontuan har dezagun, egiten dugun analisian haurrek kasu marka hauek ez 
erabiltzearen arazoa garatu gabeko sistema gramatikal bati ez egozteko.  
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 Ikus dezagun orain nolakoa den kasu marken jabekuntza hitz hurrenkera 

neutroa denean. Hiru aro bereizten ditu autoreak: hasiera batean, haurrek ez dute 

inolako kasu markarik erabiltzen; gero, haurrek hitz hurrenkera fokalizatua ikasten dute 

(OAV) eta hitz hurrenkera honetan egileak hartzen duen ergatibo marka AOV 

hurrenkerako subjektuari ezarriko diote. Helduen ikuspegitik erabilera erratua da hau, 

kasu berezi bakar batean hartzen duelako subjektuak ergatibo marka hurrenkera 

honetan (arestian esan bezala, ekintzaren subjektu eta objektuak biak izen bereziak 

edo familia izenak direnean). Edozein kasutan, egitezko huts hau erabat logikoa dela 

pentsa dezakegu, haurrek ergatiboarekin markatzen dutelako testuinguru jakin 

batzuetan ergatibo marka hori jaso dezaketen argumentuak eta ez beste batzuk. 

Azkenik, haurrek 30 hilabete dituztenean gutxi gorabehera, hitz hurrenkera 

neutroari dagokion kasu markaketa ondo erabiltzen dute.  

 Schieffelinek berak azpimarratzen duen bezala, haur hauek ez dute ia inoiz 

ergatibo marka erabiltzen aditz iragangaitzen subjektuak markatzeko, ez eta aditz 

iragankorren objektuak markatzeko ere:  

 
“However, children very rarely put the wrong case marking on nouns, and used neutral 

or zero marking rather than incorrect marking.” (Schieffelin 1995: 537) 

 
 

Hitz hurrenkera fokalizatua denean, haurrek lehenago erabiltzen dituzte 

ergatibo markak AV perpausetan OAV perpausetan baino. Azken hauetan, haurrek 

egilea askotan markatu gabe uzten dute. Haurren jabekuntza prozesuen arteko 

denbora diferentziak gorabehera, lau hilabete igaro daitezke haurrek ergatiboa 

beharrezkoa den testuinguru guztietan erabili arte. Epe honetan, ergatibo markarik 

erabiltzen ez badute, Ø kasu marka erabiltzen dute, beraz, ez-egitezko huts bat bezala 

har genezake haurren jokabidea.  
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4.2.2. K’iche hizkuntzaren jabekuntza 

 

 Pyek (1990) K’iche hizkuntzaren jabekuntza aztertzen du. Hizkuntza hau ere 

ergatiboa da, eta horren ondorioz, ezberdin markatzen ditu aditz iragankor eta 

iragangaitzen subjektuak. K’iche hizkuntza bereziki interesgarria da zeren, kasu markei 

dagokienez behintzat, sistema askozaz ere aberatsagoa da: kasu marka bakoitzari 

morfema bat dagokio pertsona eta numeroaren arabera, ondoko taulan ageri den 

bezala:  

 
11. taula. K’icheren morfemen inbentarioa35. 

 
 Ergatiboa - bokala Ergatiboa- kontsonantea Absolutiboa 

1. sg Inw- In In 

2. sg Aw A At 

3. sg R U O 

1. pl Q Qa Uj 

2. pl Iw I Ix 

3. pl k ki e 

 

 
Pyek egindako txostenean ageri denez, haurrek oso akats gutxi egiten dituzte 

aurrizki hauek erabiltzerako orduan. Autoreak aitortzen duen bezala, oso urriak diren 

arren, egia da “akatsak” egiten dituztela eta hauen artean aditz iragangaitzen 

subjektuei dagozkien absolutibo markak aditz iragankorren subjektuak markatzeko 

erabiltzea dago; edo, alderantziz, ergatiboaren aldaeraren bat erabiltzea aditz 

iragangaitzen subjektuak markatzeko. Hala ere, bere ustez, eta beste hizkuntzetan 

gertatzen den bezala, huts egiteak benetan urriak dira eta horrek iradokitzen du huts 

egiteak ariketa mailakoak direla; bestela esanda, huts egite hauek ez dutela zerikusirik 

haurren gaitasunarekin edo haurren sistema gramatikala helduen tankerara garatuta 

ez egotearekin. Hona hemen Pyek ateratako ondorioa: 

 

                                                                  
35  Pye (1990: 1304) lanetik moldatutako taula.  
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“Children seem to acquire an ergative or accusative morphology with equal ease and 

accuracy. (…) At some later point (when children are using subject markers in 50% or 

more of their obligatory contexts, they begin to systematize more general inflectional 

rules that are abstracted from the lexical inflection patterns. At this point children may 

overgeneralize an inflection to an inappropriate noun or verb. However, their 

overgeneralizations remain infrequent, generally less than 10% of all inflections, 

indicating that their overgeneralizations reflect performance factors rather than 

misanalyzed inflectional rules” (Pye 1990: 1321) 

 

Edonola ere, egia da euskara eta kaluliren kasuetan ez bezala, hizkuntza honetan 

morfemak aurrizkien bitartez adierazten direla (eta ez atzizkien bitartez); gainera 

morfema hauek silabak osatzen dituzte, eta silabaren parte bat ezabatu dezaketen 

arren, sinplifikatu egiten direnean ere, material fonologiko nahikoa egoten da morfema 

hori berreskuratzeko (interpretatzeko, hizkuntzalarion lanean).  

 

4.2.3. Urdu/Hindi hizkuntzen jabekuntza  

 Buttek (1991) eta Narasimhamek (2003) emandako urdu eta hindiaren 

jabekuntzaren datuak (hurrenez hurren) ekarri nahiko nituzke hona. Hizkuntza biek 

ergatibitate hautsia erakusten dute: ekintza burutuetan, aditzaren subjektuak 

ergatiboarekin (-ne) markatzen dira; ekintza burutugabeetan, nominatiboarekin (-Ø) 

markatzen dira. Azkeneko hau da aditz iragangaitzen subjektuek jasotzen duten kasua.   

Buttek aztertutako haurrak zazpi dira eta oso adin ezberdinetakoak (4;05, 4;02, 

3;06, 2;08, 2;07, 2;06, 2;06); espero izatekoa da, beraz, haur hauen garapen mailak 

ere ezberdinak izatea. Autore honek azpimarratzen duen bezala, aztertutako haurrek 

ez dute arazorik ergatiboaz jabetzeko. Huts egiteak urriak dira: ez dira %10era heltzen 

(kasu batean izan ezik, %11ra heltzen baitira). 

Haur gazteenek, 2;06 adineko haurrek hain zuzen ere, esaldi kopuru ugarienak 

ekoizten dituzte. Haur gazte hauen kasu marken erabilera, aldiz, ia-ia akats bakoa da: 

baten huts egiteak %5era heltzen diren bitartean, bestearenak %2ra baino ez dira 
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heltzen. Berriro ere, ematen du haurrek egiten dituzten akatsak lotuago daudela ariketa 

mailarekin gaitasun mailarekin baino. 

 Narasimhamek hiru haurren datuak aztertzen ditu eta hauexek dira bere 

ikerketatik ateratzen dituen ondorioak: –ne ergatibo marka testuinguru batzuetan 

erabiltzen dute 2;03 adina baino lehenago, baina hizkuntzalari honen ustez, hauek 

izozturiko formatzat har daitezke, izen eta aditz jakin batzuekin lotuta daudela ematen 

baitu. Hala ere, 2;03tik aurrera, kasu marka honen erabilera emankorra da: egokiak 

diren testuinguruak markatzen dituzte haurrek; eta erratzen direnean, ez-egitezko 

hutsak egiten dituzte (ez dute ergatiboa gauzatzen) baina ez dute kasu marka hau  

erabiltzen desegokia den testuinguru bat markatzeko: 

 

“Overall, there are no “errors of commission” (…) These findings echo results in the 

acquisition of ergative languages which noted no systematic patterns of overextensions 

of the ergative marker to A or S role arguments.” (Narasimham 2003:8) 

  

Hortaz, urdu eta hindi hizkuntzez jabetzen ari diren haurrek ez dute arazorik 

ergatiboaz jabetzeko. Erratzen direnean, ez-egitezko hutsak egiten dituzte baina ez 

dute –ne kasu marka aditz iragangaitz baten edo burutugabeko ekintza baten 

subjektua markatzeko erabiltzen.  

Arestian ikusi ditugun hizkuntza ergatiboen jabekuntzan haurrek dituzten 

zailtasunei buruz hauxe esan dezakegu laburpen gisa: 

 
 Kaluli haurrek huts egiteak egiten dituzte foko egituretako subjektuen ergatibo 

marka, foko ez diren egituren subjektuak markatzeko erabiltzen baitute. Hala 

ere, huts egite hauek ez dira oso ugari, eta inoiz ere ez dituzte ergatibo markak 

erabiltzen objektu posizioan dauden izen sintagmak markatzeko.  

 K’iche haurrek, berriz, nahiz eta kasu marka sistema korapilotsuagoa izan 

(kasu marka bakoitzak sei aldaera ditu pertsona eta numeroa kontuan hartuta), 

ez dute ia hutsik egiten. Pyek azaltzen duen bezala, oso gutxitan baina, 
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haurrek ergatiboa erabiltzen dute absolutiboa beharko lukeen izen sintagma 

bat markatzeko edo alderantziz. Autoreak berak nabarmentzen duenez, huts 

egite hauek ez dira lotu behar sistema gramatikalak izan dezakeen hutsuneren 

batekin; kontrakoa, ariketarekin lotutako hutsak dira. 

 Azkenik, urdu edo hindiren jabekuntzan ere, kasu markaketarekin egindako 

huts egiteak nabarmen urriak dira: ez dira ehuneko hamarrera heltzen eta ez-

egitezko hutsak dira.  

 

Beraz, ez du ematen jabekuntzaren alorrean arazoa hizkuntzaren ergatibotasuna 

denik eta haurrak erratzen direnean huts-egiteen kopuruak normaltzat hartzen dira.  

 

 

4.3. Laburpena eta ondorioak  

 

 Kapitulu honetako euskararen jabekuntza ikerketetan ikusi dugunez, haurrek 

kasu gramatikalen ekoizpena modu mailakatuan erakusten dute:  

 Lehenengo aro batean haurrek ez dute inolako kasu markarik ekoizten. 

 Lehenengo kasu markak haurrek 2;04 urte dituztenean agertzen dira baina 

kasu marka hauek ez dituzte beharrezkoak diren testuinguru guztietan 

erabiltzen. Bigarren aro honetan, markatu gabe uzten dituzten testuinguru 

gehienak ergatiboa beharko luketenak dira. Hau da, absolutiboarekin edo 

datiboarekin ez du ematen arazorik dagoenik. 

 Hirugarren aroa haurrek kasu markak helduen moduan erabiltzen dituztenean 

hasiko litzateke, hots, behar den testuinguru guztietan. Bigarren arotik 

hirugarrenera sei hilabeteko epea igarotzen da, beti ere haur bakoitzaren 

arabera aldaketaren bat izan litekeen arren.   
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Euskararen jabekuntza ikertu duten hizkuntzalari guztiek nabarmendu dute 

haurrek ergatibo kasuaz jabetzeko omen duten zailtasuna. Arazo hau azaltzeko 

hipotesirik zabalduena jabekuntza mailakatuarena da, eta esan bezala, datuen azalpen 

nahiko egokia ematen du hipotesi honek. Aldi berean, autore guztiek arazoa 

fonologikoa izan daitekeen susmoa ere izan dute baina, datuetara jota, baztertu egin 

dute. Zeharkako modu batean, iradokitzen da baita ere hizkuntzaren izaera ergatiboak 

zailtasuna egozten diola jabekuntza prozesuari.  

 Barreñak eta, berarekin batera, beste guztiek azalpen sintaktiko bat ematen 

diote ergatiboak ez gauzatzeari. Autore hauek defendatzen dute haurrek ez dituztela 

kasu markak modu emankorrean ekoizten, hauek ezartzen dituzten proiekzio 

funtzionalak ez daudelako oraindik ere behar bezala finkatuta. Proiekzio funtzional 

hauek egonkorrak diren erabakitzeko erabili duten irizpidea laguntzaileen ekoizpenean 

dago oinarrituta: aditz laguntzaileak modu emankorrean erabili arte ez dute egiaztatzen 

haurrak buru funtzional batez jabetu direnentz. Nolanahi ere, hipotesi hau datuekin 

erkatzen badugu, honako eragozpenekin egiten dugu topo: 

 

a) Zilegia den arren, irizpide hau nahiko kontserbatzailea dela haurrek 

laguntzaileak erabili baino lehenago kasu markak erabiltzen dituztelako 

(Barreña 1995, Byrnes Austin 2001; Elosegi 1996…). Gainera, Barreñak 

bultzatutako azterketa onartuz gero, oso adierazgarria da inflexio buruak 

oraindik indarrean egon ez arren, haurrek kasu markak behar diren 

testuinguruetan erabiltzen dituztela eta ez edozein sintagma markatzeko, 

hartara zentzu batean kasu marka bakoitzari dagokion testuingurua ezagutzen 

dutela erakutsiaz. Hau da, kasu markak ezartzen dituzten proiekzio funtzionalak 

indarrean egon ezean haurrek ez lituzkete marka hauek erabili beharko; eta 

erabiliko balituzte egitezko hutsak ugariak izan beharko lirateke. Hau ez da 

inondik inora ere gertatzen.  
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b) Komunztadura buruak agertu eta gero, esperoko genuke buru hauek ezartzen 

dituzten kasu markak haurrek modu emankorrean erabiltzea, eta honela da bai 

datibo eta absolutiboaren kasuetan, baina ez ergatiboaren kasuan. Batetik, 

arazoak ematen dituena kasu bakarra izatea nahiko arraroa da. Izan liteke 

hizkuntzaren izaera ergatiboarekin lotuta egotea, iradoki den bezala. Bestetik, 

eta berriro ere arestian esan bezala, komunztadura buruak oraindik ere ondo 

finkatu barik baleude, esperoko genuke egitezko hutsen kopuruak askozaz 

altuagoak izatea, baina ez dugu holakorik aurkitzen.  

c) Gainera, datuetan oinarrituta esan dezakegu haur horiek, kasu markak ekoizten 

ez dituztenean, laguntzaileak ekoizten dituztela eta horretan ere ez dutela 

egitezko hutsik egiten: komunztadura buru horrekin lotutako aditz laguntzailea 

aukeratzen dute; hortaz, nekez esan genezake kasua ezartzen duen burua ez 

dagoela finkatuta. Arazoa beste bat dela ematen du,  beraz. 

 

 Ergatiboak ez gauzatzea azaldu dezakeen bigarren hipotesia fonologikoa da. 

Koda posizioan dagoen edozein kontsonante ahoskatzea zaila da, eta haurrek, 

unibertsalki, mota honetako silabak sinplifikatzeko joera dute (cf. Serra et al. 2000, 4. 

kapitulua: “La adquisición de las habilidades fonéticas y fonológicas”). Boschen (1987) 

ikerketan aipatzen den bezala, haurrek hiru urte dituztela ez dituzte koda posizioan 

agertzen diren kontsonanteak %30-40ean gauzatzen. Honetaz gainera, ergatiboaren 

ezaugarriak –herskaria eta ahoskabea- kontuan hartzen baditugu, koda posizioan 

agertzen den kontsonante hau ez gauzatzea are errazagoa dela ematen du.  

 Arazoa koda posizioan agertzen den –k ahoskatzea balitz, orduan hauxe 

esperoko genuke: batetik, errazagoa izatea –k hori bokal aurrean ahoskatzea beste 

kontsonante baten aurrean baino; eta bestetik, haurren zailtasunak absolutibo plurala, 

partitiboa, aditz laguntzailearen –t morfema ahoskatzerako orduan ere agertzea. 

 Elosegik (1996) eta beste guztiek lehenengo hipotesia egiaztatzen dute, hau 

da, kontsonante aurrean, -k gutxiago gauzatzen direla bokal aurrean baino. Bigarrena 
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inork ez du egiaztatu: Barreñak (1995a-b) erkatutako testuinguruetatik ezin delako 

inolako ondoriorik atera (ikus 12. oinoharra). Byrnes Austinek egiaztatzen du 

absolutibo pluraletan ere ezabatze prozesu hori gertatzen dela baina ez ergatiboarekin 

gertatzen den neurri berean. Hala ere ikusi dugu eragozpen metodologikoak daudela 

ikertzaile honen lanaren oinarrian.  

Lehenago 4.1.1.2 azpiatalean iradoki dudan bezala, badaude haurren 

ekoizpenetan adibide adierazgarri batzuk hipotesi fonologikoaren alde egingo 

luketenak baina zenbakiek ez dute susmo hori guztiz berresten.  

 Azkenik, autore guztiek, zeharkako modu batean baina, arazoa hizkuntzaren 

ergatibotasunarekin lotuta egon daitekeela iradoki dute. Nik kapitulu honetara 

ekarritako ikerketetan ez da horrelakorik ondorioztatzen. Haurrek ergatiboarekin 

dituzten arazoak beste zenbait kasurekin dituztenen antzekoak dira. Gainera, kapitulu 

honetan aipatu ditugun hizkuntza ergatiboen jabekuntza ikertu duten hizkuntzalariek 

bat egiten dute ezaugarri ezin garrantzitsuago batean: edozein hizkuntzatan, haur 

hauen egitezko hutsak oso urriak direla eta lotuago daudela ariketa mailako huts 

egiteekin, gaitasun faltarekin baino.  

 Ekoizpenean oinarrituta ez dago modurik ez hipotesi baten ez bestearen alde 

egiteko. Hirugarren kapituluan azaldu dudan bezala, ezin dugu haur hauen gaitasuna 

irudikatu ekoizpenean bakarrik oinarrituta, ulermenak ere gaitasun horren alor 

garrantzitsu bat islatu baitezake. Ekoizpenean eta ulermenean ateratako ondorioekin 

haur hauen gaitasuna noraino heltzen den hobeto jakingo dugu. Hurrengo kapituluaren 

helburua horixe da hain zuzen ere, ergatiboaren arazoa isolatu eta berau aztertu 

dezakeen froga bat aurkeztea. Froga honen emaitzak seigarren kapituluan 

eztabaidatuko ditut. Zazpigarren kapituluan laburtuko ditut ekoizpen eta ulermen 

datuak eta aurreko kapituluan aurkeztutako hizkuntz jabekuntzaren inguruko teoriek 

egiten dituzten aurreikuspenekin erkatuko ditut.  

 



5. ULERMEN FROGAREN DISEINUAREN AURREKARIAK 

 

  

5.0. Sarrera 

 

Kapitulu honetan tesi honen lanaren muinean dagoen esperimentua aurkeztuko 

dut. Esan bezala, haurrek ergatiboaren jabekuntzarekin duten arazoa argitzeko 

ezinbestekoa da ulermen mailan gertatzen dena aztertzea, honela ekoizpenean 

oinarrituta egin diren hipotesiak egiaztatu edo baztertu ahalko baititugu.  

Gerken eta McIntoshek (1993) erakutsi dute ingelesez jabetzen ari diren 

haurrek ekoizten ez dituzten elementu funtzionalak hitzen jarioa prozesatzeko 

erabiltzen dituztela, eta, hortaz, ekoizpenean erabiltzen ez dituzten funtzio elementu 

horiek haurren sistemaren parte direla dagoeneko; hots, batzuetan elementu batzuk ez 

ekoizteak ez duela elementu horien inguruko ezjakintasuna islatzen.  

Euskaraz ergatiboaren kasuan berdin gertatzen den aztertzeko, autore hauen 

ikerketan oinarritutako ulermen froga bat diseinatzea erabaki nuen. Esperimentuaren 

nondik norakoak azaldu aurretik, 5.1. atalean erabaki honen arrazoiak azalduko ditut: 

hau da, zertan laguntzen duen datu esperimentalak izateak, eta zertan lagunduko duen 

ulermen mailan gertatzen dena arakatzeak; 5.1.3. azpiatalean, euskaraz egin den 

ulermen froga bakarra eta haren emaitzak aurkeztuko ditut. Gero, 5.2. atalean, 

esperimentuaren oinarrian dagoen ikerketa (Gerken & McIntosh, 1993) azalduko dut. 

Ondoren 5.3. atalean, kasu marken ulermena isolatzeko diseinatutako froga 

aurkeztuko dut: baldintzak eta predikzioak, parte hartu beharko luketen subjektuen 

ezaugarriak, item esperimentalak eta azkenik, erabiliko dudan prozedura. Jarraian, 5.4. 

atalean, diseinuaren pilotua eta honen emaitzak azalduko ditut; azkenik, 5.5. atalean, 

pilotuaren emaitzen ondorioz hartutako erabakiak zerrendatuko ditut.  
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5.1. Ulermen froga testuinguruan kokatzen 

 

5.1.1. Bat-bateko datuak vs. datu esperimentalak 

 

 Euskararen jabekuntzaren inguruan dakiguna HEGEHJ-BUSDE taldeak, Zubirik 

(1997) eta Byrnes Austinek (2001) bildutako korpusetatik datorkigu. Hirugarren 

kapituluan zehaztu den bezala, burututako ikerketak luzetarakoak edo zeharkakoak 

izan arren, bat-batean egindako ekoizpenak aztertu dira.  

Bat-bateko datuen luzetarako azterketa ezinbestekoa da hizkuntza baten 

jabekuntza lehenengo aldiz deskribatzen denean, eta horixe da, hain zuzen ere, 

HEGEHJ-BUSDE taldeak eta Zubirik euskararen jabekuntza deskribatzeko egin 

dutena. Metodologia hau erabiltzeak zenbait onura ditu; horien artean hauexek aipa 

litezke: hizkuntzaren garapenean haurren joerak identifikatzeko balio du, eta honela, 

irudi orokor bat osatzeko aukera dago; garapenean haurren arteko ezberdintasunak 

identifikatzeko ere balio digu (zenbat eta ume gehiago aztertu, orduan eta zehatzagoa 

izango da hizkuntza horren jabekuntzaren deskribapena).   

Aldi berean, jabekuntza datuak modu honetan biltzeak badu bere alde txarra 

ere: erabaki beharra dago haurren ekoizpenetan agertzen ez diren egitura horiek 

haurren gramatikaren parte diren edo ez.  

Haurren ekoizpenetan agertzen diren egiturei eman diezaiekegun 

interpretazioa, lehen begiratuan behintzat, erraza dela ematen du: ekoitzitako egiturak 

barneratuta daude (jakintza partziala bada ere); baina ez da beti honela izaten: erabaki 

beharko dugu egitura hori modu emankorrean erabiltzen den edo imitazioz sortutakoa 

den.  

Haurren ekoizpenetan agertzen ez diren egiturei nolako interpretazioa eman 

behar zaien ez da erabaki samurra. Ekoizten ez dena haurren gramatikaren parte ez 

dela esatea izan da ikertzaile askoren joera. Hala ere, Demuthek (1995) azpimarratzen 
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duen bezala, badakigu egitura jakin batzuen ulermena horien ekoizpena baino 

lehenago gerta daitekeela (cf. Shipley, Smith & Gleitman, 1969):  

“This is specially relevant to the current debate concerning the presence or absence of 

functional categories and the projection of syntactic structure (see Meisel 1992; Lust, 

Suñer & Whitman 1994; Hoekstra & Schwartz 1994). Researchers using spontaneous 

production data may actually underestimate children’s grammatical competence, 

specially at early stages of development”.  

 

 Honelako erabakiak argitzeko, teknika esperimentalak oso lagungarriak suerta 

daitezke, arazo jakin bat isolatu daitekeelako aldagai guztiak kontuan izanik.  

  Euskararen kasura itzulita, metodologia esperimentala erabiltzeak lagunduko 

digu ergatiboak ez gauzatzearen arrazoiak isolatzen. Nire abiapuntua arazoa 

sintaktikoa izan daitekeen susmoa baztertzea izango da.  

  

5.1.2. Ulermena vs ekoizpena 

 

 Hirugarren kapituluan esan bezala, hizkuntzalariok hizkuntza jakin baten 

jabekuntza aztertzen ari garela, haur horiek duten gramatikaren ezagutza edo 

gaitasuna deskribatzen saiatzen gara. Haur hauen ariketan oinarritzen ditugu gure 

hipotesiak. Ugariago dira ekoizpenean oinarritutako hipotesiak, baina ezinbestekoa da 

ulermena ere aztertzea.  

 Kasu marken ekoizpenean oinarritzen bagara, badirudi haur euskaldunek 

gramatikarekin lotutako mugak dituztela, edo bestela esanda, euren gramatika 

murriztuta dagoela aro batean behintzat. Begira diezaiogun ulermenean gertatzen 

denari: haurren gramatika murriztuta egonez gero, halabeharrez zenbait egituraren 

ulermena ere muga horiek baldintzatuta egongo da. Hau egiaztatuz gero, argudio 

sintaktikoa indartuta aterako litzateke. Aldiz, ulermen mailan haurrek egitura horiek 

aintzat hartzen dituztela ondorioztatzen badugu, hipotesi sintaktikoa baztertu beharko 

dugu.  
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 Dagoeneko 1969 urtean, Shipley eta besteren (1969) ikerketak erakutsi zuen 

modu telegrafikoan hitz egiten zuten haurrek aukeran nahiago zituztela gramatikaren 

ikuspegitik zuzenak eta osoak ziren aginduak, modu telegrafikoan emandako aginduak 

baino; hau da, ekoizteko gauza ez ziren morfema gramatikal horiekin osatutako 

esaldiak ulerterrazagoak ziren haurrentzat euren hizkeraren moduan osatutakoak 

baino. Ildo honetatik, ikerketa ugari egin izan dira. 

Euskaraz, jabekuntzan ulermena aztertu duten bakarrak Idiazabal (1983) eta 

Idiazabal eta Bronckart (1982) dira. Hauek egindako luzetarako ikerketak Shipley eta 

beste ikertzaileen emaitzak berretsi zituen: haurrek hobeto ulertzen dituzte edo honeto 

erantzuten diete modu gramatikalean eraikitako estimuluei modu telegrafikoan 

osatutakoei baino. Noan modu zehatzago batean ikertzaile hauen lana azaltzera.  

 

5.1.3. Ulermena aztertu duten aurrekariak: Idiazabal eta Bronckart (1982)  

   

Nire proposamena aurkeztu aurretik, euskararen jabekuntzan, ikerketa 

esperimentalean eta ulermen alorrean Idiazabalen (1983; Idiazabal eta Bronckart, 

1982) lan aitzindari eta berritzailea aurkeztu nahiko nuke. Idiazabalek bere tesian 

euskaraz jabetzen eta garatzen ari ziren haurren ulermena aztertu zuen; zehatzagoa 

izanda, haurrek kasu gramatikalak ulertzeko darabiltzaten estrategiak zeintzuk diren 

argitu nahi izan zuen. Ikertzaile honek hiru estrategia hartu zituen kontuan: lehena, 

pragmatikan oinarritutakoa; bigarrena, argumentu posizioaren araberakoa; eta azkena, 

indize morfosintaktikoak kontuan hartzen dituena. Nire lan honek ergatiboaren 

ulermena isolatzea bilatzen duenez, ondorengo paragrafoetan honen inguruan 

Bronckart eta Idiazabal (1982) lanean aurreratutako emaitzen gainean arituko naiz.  

Idiazabalek ulermena neurtzeko aukeratu zuen metodoa antzezte froga bat izan 

zen. Froga honetan haurren ulermena emandako jostailu batzuekin 

esperimentatzaileak esandakoa antzezteko gaitasunaren arabera neurtzen da.  
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  140 haurrek parte hartu zuten frogan, zazpi taldetan banatuta: 1. taldea (1T): 3-

4 urte bitarteko umeak biltzen zituen, 2T: 4-5 urtekoak, 3T: 5-6 urtekoak, 4T: 6-7 

urtekoak, 5T: 7-8 urtekoak, 6T 10-11; eta azkenik, 7T: helduek osaturiko taldea.  

 

  Haurrei aurkeztutako esaldiak honelakoak ziren:  

 Inolako kasu markarik gabekoak: neska zakurra bota / zakurra neska bota. Hitz 

hurrenkeran oinarrituta, estimulu hauen aldaera ezberdinak aurkeztu zizkieten. 

Esaterako: neska bota zakurra (SVO) edo bota neska zakurra (VSO).  

 Modu gramatikalean (kasu markak eta guzti) osatutakoak: neskak zakurra bota 

du edo, aurrekoan bezala, neskak bota du zakurra edo bota du neskak zakurra.  

Goiko aldaera bi hauek erabili ziren ekintzaren argumentuak aldatuta: gizakia vs. 

objektua (neskak kaja ireki du/ kajak neska ireki du). 

 

  Froga honela planteatuta, ikertzaile hauek ulermen mailan neurtu nahi izan 

zuten zein den: 1. ezaugarri pragmatikoen garrantzia (gizakia vs. objektua / gizakia vs. 

animalia); 2. hitz hurrenkeraren garrantzia (SOV, SVO, VSO…); eta azkenik, 3. 

morfosintaxiaren garrantzia (markatu gabeko hitz segidak vs. morfosintaxiaren bitartez 

lotutako hitzak).   

  Froga honen emaitzen arabera, eta Idiazabalek berak (k.p.) azpimarratzen 

duen bezala, haurren emaitzak hobeagoak ziren aurkezten zitzaizkien estimuluak kasu 

gramatikalekin markatuta bazeuden, hitz segida hutsa aurkezten zitzaienean baino 

(Shipley et al. (1969) ikerketa lanak erakutsi zuen bezala). Edozelan ere, lortutako 

emaitzek honako hau ere erakusten zuten: 5 urte baino gazteagoak ziren haurrak 

batez ere ezaugarri pragmatikoetan oinarritzen zirela estimuluak adierazitakoa 

antzezteko, nahiz eta estimulua morfosintaktikoki zuzena izan (hau da, egilea 

ergatiboarekin markatuta eta objektua absolutiboarekin). Ezaugarri pragmatikoak hain 

argiak ez zirenean, berriz, haurrak hitz hurrenkeran oinarritu ziren esandakoa 

antzezteko: egiletzat hartzen zuten hitz segidan agertzen zen lehen izena. Autore 
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hauek azpimarratzen duten bezala, estrategia honek bere garrantzia dauka haurrek 8 

urte izan arte. Azkenik, froga honetan parte hartu zuten 10 urtetik gorakoak 

morfosintaxian oinarritu ziren esandakoa antzezteko.  

  Idiazabalen froga honetan parte hartu zuten haurrak gurean parte hartu zutenak 

baino zaharragoak izanda, froga honetatik ateratako emaitzek iradokitzen dute gure 

haurrek ezaugarri pragmatikoetan eta hitz hurrenkeran oinarrituko direla aurkeztutako 

estimuluen arabera erakusten zaizkien irudiak aukeratzeko. Aurrerago ikusiko dugu 

Idiazabalen lanean oinarritutako aurreikuspenak betetzen diren edo ez.  

 

5.2. Gerken eta McIntosh (1993): funtzio morfemen erabilera prozesamendu 

lanetan 

 

 Geroago proposatuko dudan ikerketa esperimentala autore hauek egindako 

esperimentuan oinarrituko dut. Gerken eta McIntoshek azpimarratzen duten bezala, 

hizkuntza batez jabetzean haurrek bi zailtasun mota gainditu behar dituzte: lehenik 

hitzen jarioa banatu behar dute eta bigarrenik banaketa horretatik sortzen diren 

perpausak edo sintagmak sailkatu behar dituzte (segmentation eta labelling).  

 Gerken et al. (1990) lanak erakusten duen bezala, informazio prosodikoak 

(oinarrizko frekuentzia, etenak, bokalen luzera) giltzarri asko ematen dizkio haurrari 

etengabeko jario hori zentzua eduki dezaketen unitate txikiagotan banatzeko. Baina 

autore hauek nabarmentzen duten moduan, arazoa ez da banatze honekin soilik 

konpontzen, haurrak ez baitaki nolako deitura (ingelesez label, esaterako IS, AS, 

etabar) dagokion unitate txikiago horri.  

 Funtzio morfemak gune jakin batzuetan agertzen dira beti; esaterako, 

determinatzaileak ingelesez izen sintagmaren hasieran aurkitzen ditugu. Funtzio 

morfema hauek orokorrean ez dute azenturik jasotzen, klitizatu egiten dira eta 

maiztasun handiarekin agertzen dira hitzen jarioan zehar. Ingeleserako, behintzat, 

erakutsi da ezaugarri hauek guztiek funtzio morfemak elementu ezin lagungarriagoak 
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bihurtzen dituztela sailkatze lanetan. Hau honela dela jakinda, harrigarria dirudi, 

munduko edozein hizkuntzaren jabekuntza prozesuaren deskribapena hartuta, haurren 

hasierako ekoizpenetatik falta diren elementuak hain zuzen ere funtzio morfemak 

izateak.  

 Gerken eta McIntoshek azpimarratzen duten moduan, haurrek funtzio morfema 

hauek ez ekoizteak ez du esan nahi, beste autore askok defendatu duten bezala, 

euren hizkuntzaren sintaxia ezagutzen ez dutenik. Baliteke haurrek ekoizpenerako 

erabiltzen duten sistema kognitiboa oraindik ere mugatuta egotea edo horren erabilera 

behintzat murriztua izatea.  

Ondoren azalduko dudan esperimentuaren bitartez, haurrek funtzio morfemak 

agertzen diren testuinguruak ezagutzen zituztela erakutsi zuten. Gerkenek eta 

McIntoshek Irudi aukeraketaren froga1 bat diseinatu zuten haurrek ahoskatzen ez 

zituzten funtzio morfemak ulermen mailan erabiltzen zituzten egiaztatzeko.  

Zertan zetzan esperimentu honen diseinua? Haurrek funtzio morfemak 

ezagutzen zituztela erakutsi nahi zutenez, berauek identifikatzeko edo diskriminatzeko 

gai ziren begiratu zuten. “The” determinatzailearen azterketan jarri zuten arreta: 

hasteko, haurrek “the” determinatzailea identifikatzen zutenentz aztertu nahi izan 

zuten; bestetik, funtzio elementu hau agertzen den testuinguruak ezagutzen zituzten 

egiaztatu nahi izan zuten. Horretarako, ondoren agertzen diren estimulu mota hauek 

erabili zituzten:  

 

(1) (a) Find the  bird for me 

(b) Find         bird for me 

(c) Find was bird for me 

(d) Find gub bird for me 

 

                                                 
1  Ingelesez, Picture Selection Task deitzen zaio froga honi. Nik Irudi Aukeraketaren froga aukeratu dut ingeleseko 
terminoa itzultzeko baina jakina, egon daitezke zuzenagoak diren itzulpenak. 
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 Estimulu hauek marrazkien laguntzarekin aurkezten ziren. Haurrei, xede-hitz2 

bat (adibideetan, bird hitza) esaldi baten testuinguruan entzun ondoren, marrazki 

batzuen artean aukeratzeko eskatzen zitzaien. Xede-hitz hau determinatzailearen 

atzetik egon zitekeen (1a); determinatzaile barik ere agertu zitekeen, hau da Ø + xede-

hitza (1b); laguntzaile baten atzean (1c: kasu honetan xede-hitzaren aurrean dagoen 

funtzio elementua gramatikala da baina ez da testuinguru horri dagokiona); eta 

azkenik, asmatutako morfema zentzugabe baten atzean (1d).  

 Hizkuntzalari hauek, aurreko ikerketa baten oinarrituta (Gerken et al., 1990), 

haurrek ingeleseko determinatzaileak eta zentzugabeko morfemak bereizi beharko 

lituzketela aurreikusten zuten. Are gehiago, aurreikusten zuten zentzugabeko 

morfemak esaldiaren ulermena eragotziko zuela, beti ere gramatikala den lehenengo 

aukerarekin konparatuta. Ikertzaile hauei haurrek (1c) bezalako estimulu baten aurrean 

eman zezaketen erantzuna ikustea zen gehien interesatzen zitzaiena. Honako hipotesi 

hauek aurreratu zituzten:   

 

1. funtzio morfemek, helduengan gertatzen den bezala, haurrengan ere, 

esaldiaren ulermen prozesua bizkortuko balute edo behintzat prozesuan 

lagungarriak izango balira, (1a)/(1c) estimuluei emandako erantzunak 

versus (1d) bezalako estimuluei emandako erantzunak desberdinak izan 

beharko lirateke.  

2. haurrek jakingo balute zein testuingurutan agertzen den funtzio 

elementu bakoitza, orduan, (1a) eta (1c) bezalako estimuluei emandako 

erantzunak desberdinak izan beharko lirateke. 

3. Zer gertatuko litzateke funtzio elementua nahitaezkoa den gune hori 

hutsik utziko bagenu? (1b) baldintzak zalantza hau argitzeko balio zien.  

  

                                                 
2  Xede-hitza aukeratu dut target item itzultzeko.  
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Frogan parte hartu zuten hogeita zortzi haurren adinaren batez bestekoa 

hogeita bost hilabetekoa zen (haur gazteenak hogeita hiru hilabete zituen eta 

zaharrenak hogeita zortzi). Haur hauek ez zituzten frogan agertzen ziren elementu 

funtzional hauek modu emankorrean erabiltzen (Brownen irizpideari jarraituta3). 

Autoreek doinuaren aldaketak saihesteko, aurretik grabatutako eta sintetizatutako 

estimuluak prestatzea eta aurkeztea aukeratu zuten. Esperimentu honen emaitzak 

jarraian laburbiltzen ditut.  

 Haurrek determinatzaile gramatikalak batetik, eta posizio horretan desegoki 

diren laguntzaile edo asmatutako morfemak bestetik, bereizten zituzten eta honela 

funtzio elementuen izaeran arreta jartzen zutela erakutsi zuten, funtzio elementu hauek 

kategoria sintaktikoak sailkatzeko erabiltzen baitzituzten. Esan beharra dago haurren 

emaitzak ikusita bazirudiela ez zutela desberdin erantzuten estimuluak 

determinatzailearekin edo determinatzailerik gabe aurkeztuta. 

Bitxikeria hau argitzeko, bigarren esperimentu bat diseinatu zuten haurrek 

funtzio morfema gramatikalak eta ez-gramatikalak bereizten zituztela ziurtatzeko. 

Tonua aldatu zuten tonu diferente batek haurren banatze lanetan laguntzen zuen ala 

ez ikusteko. Honez gain, haur gehiagok hartu zuten parte, (1a) eta (1b) esaldiei 

emandako erantzunen arteko desberdinatsunak estatistikoki adierazgarriak izan 

zitezen, subjektu kopuru handiagoaren beharra ote zegoen ala ez argitze aldera.  

 Bigarren esperimentu honetan, aurrekoan gertatzen zen bezala, haurrek 

gehiagotan aukeratzen zuten irudi zuzena esaldian agertzen zen funtzio elementua 

determinatzailea zenean, laguntzailea zenean baino (hots, hizkuntzaren beste funtzio 

elementu bat baina aurkeztutako testuinguruari ez zegokiona). Kasu honetan badirudi 

estimuluak tonu altuago batean aurkeztu izana esaldien ulermenerako lagungarria 

gertatu zela, haurrek gehiagotan aukeratzen baitzuten marrazki zuzena baldintza 

berdinetan.  

                                                 
3  Brownen (1973) irizpidearen arabera, ezaugarri edo egitura baten erabilera emankorra dela esateko eta, hortaz, 
jabetutzat hartzeko, haurrak %90etan modu egokian erabili beharko du.  
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 Dena dela, hobekuntza hau funtzio elementu bat duten esaldietan edo funtzio 

elementurik ez duten esaldietan baino ez zen nabarmena izan. Egia da bigarren 

esperimentu honetan haurrek gehiagotan aukeratzen zutela marrazki zuzena 

determinatzailearekin osatutako estimuluak entzun ondoren (1a), determinatzailerik 

gabeko estimuluak entzun ondoren baino (1b); baina ezin dezakegu esan emaitza 

hauen arteko diferentzia estatistikoki esanguratsua izan zenik.  

 Ikerketa honetatik atera daitekeen lehenengo ondorioa da hitzen jario 

etengabea banatzeko lanetan morfologia eta prosodia, biak, lagungarriak direla.  

 
“Prosodic cues might suggest a first-pass segmentation of the sentence into relevant 

units. If morphological information is consistent with this analysis, then comprehension 

is facilitated.” (Gerken & McIntosh 1993: 454) 

 
Bigarren ondorioa, eta niri gehien ardura didana, da haurrek hitzen jarioa 

prozesatzeko beharrezkoa den informazioa eskura dutela ekoizpen mailan modu 

emankorrean erabili aurretik: 

 
 “The fact that the children in Experiments 1 and 2 who produced  no or few function 

morphemes nevertheless were able to distinguish between an article and an auxiliary in 

sentence comprehension strongly suggests that distributional information about 

syntactic categories is available to children quite early in language learning. (…) Our 

data suggest that production failure is not a  valid source of evidence about children’s 

underlying linguistic representations and therefore is not a valid source of evidence for 

this aspect of linguistic theory.” (Gerken & McIntosh 1993: 454) 

 

Esan bezala, froga hau egin zuten haurrek ez zuten berez funtzio elementurik 

ahoskatzen, ez modu emankor batean behintzat, frogaren momentuan. Hala eta guztiz 

ere, helduek bezala hitzen jarioa aztertzeko elementu hauek erabiltzen zituztela 

egiaztatu zen. Beraz, Gerken eta McIntoshek azpimarratzen duten bezala, ezin 

dezakegu esan haurrek ez dituztela morfema hauek ekoizten euren gramatikaren parte 

ez direlako; beste arrazoi batzuk egongo dira gramatikaren ezagutzarekin zerikusirik ez 

dutenak. 
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5.3. Kasu marken ulermena ikertzeko proposamena 

 

 Nire proposamena Gerken eta McIntoshek (1993), besteak beste, egindako 

gogoetan dago oinarrituta. Haurrek ergatiboak modu emankorrean ekoizten ez 

dituztenean (ikusi dugunagatik 2;04tik aurrera bost edo sei hilabeteko epe batean 

zehar), ulermenean erabiltzen dituzten edo ez egiaztatzea da nire helburua. 

Ulermenean erabiliko ez balituzte4, orduan, ekoizpenean oinarritutako hipotesi 

sintaktikoa indartuta irtengo litzateke. Aldiz, ingeleserako ikusi dugunez, euskaraz ere 

haurrek elementu funtzional hauek ulermen mailan erabiliko balituzte, beste azalpen 

bat aurkitu beharko genuke sintaxitik kanpo ekoizpenean gertatzen dena azaltzeko.  

Gerken eta McIntoshek (1993) egindako ikerketaren eta nik proposatutakoaren 

artean badago azaldu nahiko nukeen bereizketa garrantzitsu bat. Hizkuntzalari hauek 

euren ikerketan aztertutako funtzio morfemak elementu askeak dira (determinatzaileak) 

eta nirean, berriz, aztertuko ditudan funtzio morfemak uztartuak dira. Zentzuzkoa 

litzateke funtzio morfemen izaerak elementu hauen oharpenean eragin lezakeela 

pentsatzea.  

Golinkoff eta Hirsh-Pasekek (2001) kezka bera abiapuntutzat hartuta, ingeles 

hizkuntzaz jabetzen ari ziren haurren -ing morfema uztartuaren ulermena aztertu 

zuten. Gerken eta McIntoshen diseinua egokituta, haurrei honako estimuluak eman 

zizkieten: 

 

(2) 1.  baldintza zuzena: aditza + -ing 

2. baldintza desegokia: aditza + -ly (hizkuntzaren morfema baina 

adjektiboei gehitzen zaiena adberbioak sortzeko) 

3. asmatutako baldintza: aditza + -lu (asmatutako morfema) 

 

                                                 
5 

  Bronckart eta Idiazabal (1982) lanean erakusten den bezala.  
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 Autore hauek azpimarratzen duten bezala, Gerken eta McIntoshen baldintza 

desegokiari ñabardura garrantzitsu bat gehitzen dio asmatutako bigarren baldintza 

frogatzeak: gogora dezagun Gerken eta McIntoshen esperimentuan was erabiltzen 

zela gramatikaren ikuspegitik desegokia zen baldintzan (ikus 5.2. atalean: 1c). Funtzio 

morfema hori desegokia izateaz gain, posizio desegokian agertzen zen baldintza 

horretan. Golinkoff eta Hirsh-Paseken esperimentuan, ostera, -ly morfema desegokia 

da baina posizio zuzenean agertzen da, hau da, hitz baten amaieran. Beraz, baldintza 

horretan haurren ulermena eragotzita suertatzeak erakutsiko luke haurrek badakitela 

erroak eta morfema mota horiek ez dutela bat egiten.  

Golinkoff eta Hirsh-Pasekek ikertutako haurrek 18 hilabete zituzten. Gazte-

gazteak zirenez, “Preferential looking paradigm”5 delako froga erabiltzea aukeratu 

zuten. Emaitza orokorrek Gerken eta McIntoshen  esperimentutik ateratako ondorioak 

berretsi zituzten. Golinkoff eta Hirsh-Paseken ikerketan, haurrek gehiagotan 

aukeratzen zuten irudi zuzena –ing morfemaren ostean, hau da, testuinguru horretan 

zuzena eta egokia zen morfemaren ostean, -ly edo –lu asmatutako morfemaren 

ostean baino (diferentziak estatistikoki esanguratsuak izan ziren kasu guztietan). 

Gerken eta McIntoshen esperimentuan bezala, honetan ere, haurrek gehiagotan 

aukeratu zuten irudi zuzena desegokia zen –ly morfema entzun ondoren, -lu 

asmatutako morfemaren ostean baino; nolabaiteko hierarkia zegoen.  

Beraz, aztertutako haurrak gai izan ziren modu egokian eta modu desegokian 

erabilitako morfemen artean bereizteko; eta ez hori bakarrik, emaitzek erakusten 

dutenez, gai izan ziren baita gramatikalak ez ziren asmatutako morfemak ezagutzeko 

ere. Hortaz, Gerken eta McIntosh (1993) ikerketa lanean eta Golinkoff eta Hirsh-Pasek 

(2001) ikerketan oinarrituta bi urteko haurrek beren hizkuntzaren morfema askeak eta 

uztartuak ezagutzen zituztela ondoriozta dezakegu.  

                                                 
5  Froga hau oso egokia da haur gazte-gazteekin egiteko. Haurren ulermena modu honetan aztertzen da: haurrari 
estimulu bat aurkezten zaio eta honekin batera, telebista pantaila bitan irudikatutako ekintza bi (marrazki estatikoak 
erakutsita, haurrek ekintza nolakoa den edo nola gertatu den irudikatu behar dute; estimuluak modu honetan 
aurkeztuta, haurrei lana errazten zaie). Ikertzaileek haurrak bista pantaila batean edo bestean finkatzen duten neurtzen 
dute. Ikus Golinkoff et al. (1987) 
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5.3.1. Frogaren diseinua 

 

Hau guztiau azaldu ondoren, noan orain ergatiboaren inguruan prestatutako 

ulermen frogaren diseinua azaltzera. Esperimentu honen oinarrian dauden galderak 

honako hauek dira: haur euskaldunek, kasu markak modu emankorrean erabiltzen ez 

dituztenean, elementu hauek betetzen dituzten funtzioak ezagutzen ote dituzte? 

Elementu hauek erabiltzen ote dituzte hitzen jarioa prozesatzeko? 

Esan beharra dago ingelesaren eta euskararen arteko desberdintasunak direla 

eta, baldintza batzuk aldatu behar izan ditudala neure diseinuan. Ezberdintasunik 

handiena aztertutako funtzio elementu motak eragin du. Gerken eta McIntoshen 

esperimentuan determinatzailerik ekoizten ez zuten haurrek berauek hitzen jarioa 

prozesatzeko erabiltzen zituzten egiaztatu nahi zutenez, asmatu zuten testuingurua 

agindu bat izan zen: “Find the bird for me”. Hortaz, “find the bird for me” aginduari 

zegokion marrazkiak objektu bakar bat irudikatzen zuen.  

Nire diseinuak, berriz, ergatiboaren ulermena egiaztatzeko balio behar duenez, 

bertan, nahitaez, ekintza iragankorrak irudikatu behar ditut; honen ondorioz, esaldi 

osoaren ulermena neurtzen dut. Egile (=subjektua) eta jasaile (=objektua) rol 

semantikoak ezartzen dituzten aditzak aukeratu ditut; hauen artean batzuek erabilera 

ditransitiboa izan dezaketen arren, diseinatutako egoeretan behintzat, erabilera 

iragankor arrunta baino ez dute onartzen. Horien artean hauexek aukeratu ditut: jantzi, 

ireki, egin, ipini, topatu, margotu, harrapatu, ikutu, jan, gorde, zapaldu, apurtu. 

Esperimentua osatzen duten egituren itxura orokorra honako hau da: perpaus 

guztien subjektu gramatikala animalia bat da, eta perpaus guztien osagarri zuzena 

objektu bat. Honek zer esan nahi du? Egilearen rol semantikoa hartzen duen hitza 

biziduna dela eta jasailearen rola hartzen duen hitza, ostera, bizigabea dela.6  Esan 

                                                 
6 Baldintza semantikoak, hortaz, haurrak egituren ulermena errazteko balio izan zidan. Ez nuen haurra nahastea 
aukeratu; nire helburu bakarra sintaxiak ulermenean eragina ote zuen egiaztatzea zen, hortik ondorioztatu ahalko 
bainuen haurrek hizkuntzaren egitura sintaktiko jakin horiek barneratuta izan behar zituela. 
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nahi dudana argiago uler dadin, hona hemen esaldi esperimentalen oinarrian dauden 

perpausen zerrenda: 

 

(3) 1.   Krokodiloak oinetakoa jantzi du 

2. Elefanteak euritakoa ireki/zabaldu du 

3. Pinguinoak habia egin du 

4. Oiloak arrautza ipini du 

5. Txakurrak hezurra topatu du 

6. Saguak etxea margotu du 

7. Sugeak aulkia harrapatu/hartu du 

8. Zaldiak hegazkina ikutu du 

9. Txerriak azenarioa jan du 

10. Katuak altxorra ezkutatu/gorde du 

11. Behiak irratia zapaldu du 

12. Tximinoak akordeoia apurtu du 

 

Gerken eta McIntosh (1993) eta Golinkoff eta Hirsh-Pasek (2001) ikerketetan 

oinarrituta, abiapuntu hauxe nahi dut proposatu: egia balitz sintaxiak hitzen jarioaren 

prozesaketan laguntzen duela, orduan, morfosintaxi ezak zailagoa egin beharko luke 

hitzen jarioaren prozesaketa. Hona hemen nik proposatutako baldintzak: 

 

(4) a. Baldintza gramatikala eta zuzena: esaldien subjektuak dagokion kasu 

marka daroanean, hau da, ergatiboa.  

Krokodiloa-k oinetakoa jantzi du 

 

b. Baldintza gramatikala baina desegokia: esaldien subjektuak ez 

dagokion kasu marka bat daroanean, hau da, absolutiboa. 

Krokodiloa-Ø oinetakoa jantzi du 

 

c. Asmatutako baldintza desegokia: esaldien subjektuak asmatutako 

kasu marka bat daroanean, esaterako, -x. Hots honek kasu markaren 
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lekua hartzen du baina argi dago ez duela hizkuntzan inolako funtzio 

gramatikalik betetzen.  

Krokodiloa-x oinetakoa jantzi du 

 

Baten batek esperimentuaren diseinuaren kontra argudiatu dezake haurrek 

egindako aukerak semantikak gidatutakoak izango direla esanez. Nik ez dut horren 

kontra egiten, haurrak semantikaz, prosodiaz edota hitz hurrenkeraz ere baliatu 

daitezke marrazkien aukeraketari ekiteko.  Baliabide hauek guztiak mantendu egiten 

dira esperimentuan zehar; aldatzen den baliabide bakarra morfosintaxia da. Honela, 

haurrek baldintza berdinetan modu ezberdinean jokatzen badute, halabeharrez 

ondorioa da morfosintaxian egindako aldaketek eragiten dutela jokaera hau.   

Nire helburua da erakustea sintaxiak hitzen jarioaren prozesaketan laguntzen 

duela eta laguntza hori haurrek zenbait funtzio elementu modu emankorrean erabili 

aurretik ere badutela. Hau da, haurrak eurak morfosintaxia erabiltzen hain trebeak ez 

direnean ere, haurren ekoizpenek morfosintaxiaren aldetik nahiko pobreak 

diruditenean ere, euren hizkuntzaren sistema gramatikalaren berri badutela eta 

dakitena erabiltzen dutela hitzen jarioa ulertzeko. 

Hauexek dira haurren erantzunen inguruan egiten ditudan predikzioak: 

1. Euren gramatikaren funtzio elementuak ezagutzen badituzte, 

marrazki zuzena gehiagotan aukeratuko dute gramatikalak diren 

morfemekin markatutako estimuluak entzun ondoren, 

zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluak entzun 

ondoren baino. Hortaz, erantzunak hobeagoak izango dira (4a) 

eta (4b) baldintzetan, (4c) baldintzan baino.  

2. Honetaz gainera, funtzio elementu bakoitza identifikatzen badute 

eta hauei dagokien testuingurua ezagutzen badute, orduan 

marrazki zuzena gehiagotan aukeratuko dute ergatiboarekin 

markatutako estimuluen ostean, absolutiboarekin markatutako 
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estimuluen ostean baino. Hortaz, erantzunak hobeagoak izango 

dira (4a) baldintzan, (4b) baldintzan baino.  

3. Intuizioz7, pentsa genezake frogan parte hartuko duten haurren 

emaitzak adinaren arabera aldatuko direla. Zentzuzkoa litzateke 

nagusiagoak diren haurrek hitz egiterakoan huts egiteak egin 

daitezkeela badakitela pentsatzea; hortaz, beste baliabide batzuk 

eskura izanda, umeoi errazagoa izango zaie marrazki zuzena 

aukeratzea emandako estimuluak edozein marka jasotzen duela 

ere.  

  

5.3.2. Subjektuak 

 

Aurretik esan dudan bezala, zeharkako ikerketa da nirea. Honetarako, 

eskoletara jo nuen, haur hezkuntzako bi eta hiru urteko geletara, hain zuzen ere, 

esperimentuan parte hartuko zuten haurrak aukeratzeko. Haur hauek bete behar 

zituzten baldintzak hauexek ziren:  

 

a) euskaldun elebakarrak edo elebidunak izatea. Elebidunak aukeratzeko 

aukeratu nuen irizpidea HEGEHJ-BUSDE taldeak erabili zuen berbera da: 

gure ikerketarako interesgarriak ziren haurrak, Ronjaten hatsarreari helduta, 

guraso bakoitzarengandik hizkuntza bana jasotzen ari zirenak ziren. Guraso 

eta irakasleei galdetuta jakin nuen hau8. 

                                                 
7  Batetik, intuizio hau helduek berretsiko dute (ikus seigarren kapitulua). Bestetik, Barreñak berak aipatzen duenez, 
haurrak gramatikaren garapenaren puntu batetik aurrera, corpusetan haurren auto-zuzenketak daude, zentzu batean, 
erakutsita badakitela hitz egiterakoan huts egiteak egon daitezkeela.  
8  Aurreko kapituluan ikusi dugunez, euskararen jabekuntzari dagokionez, modu elebidunean edo modu 
elebakarrean jabetu, haurrek garapen berbera erakusten dute. Ikus Byrnes Austinen (2001) ondorioak: diferentzia ez da 
kualitatiboa, kuantitatiboa baino. Emaitza hauek berretsi dituen beste ikerketa bat: Arratibel et al. (2005). 
 Honetaz gainera, aitortu behar dut zaila dela, nire kokapen geografikoagatik, haur elebakarrak topatzea, edo 
behintzat, ikerketa hau osatzeko behar beste haur elebakar topatzea. Horregatik, eta hurrengo kapituluan ikusiko 
denez, nire ikerketan parte hartu duten haur gehienak elebidunak dira.  
 

 



 143

b) Kasu marken azterketari ekin nionez, esperimentuan parte hartu zuten 

haurrek ez zituzten marka hauek modu emankorrean erabiltzen. Haurren 

adina barik, haurrek ergatiboak modu emankorrean ez ahoskatzea izan zen 

erabili nuen irizpidea9; hau ere irakaslearen laguntzarekin erabaki nuen.   

 

5.3.3. Esaldien bateria eta honekin batera aurkeztuko ditudan marrazkien 

deskribapena  

 

Aurreko 5.3.2. azpiatalean aurkeztu dudan perpausen zerrenda (=3) eta 

esperimentuaren baldintzak konbinatuta (=4), hiru zerrenda esperimental osatu nituen. 

Zerrenda bakoitzean, perpaus bakoitzaren aldaera bana sartu nuen; esaterako, 

lehenengo zerrendan, aldaera gramatikala eta zuzena sartu nuen: krokodiloak 

oinetakoa jantzi du; bigarren zerrendan, perpaus horren aldaera gramatikala baina 

desegokia sartu nuen, hau da, krokodiloa oinetakoa jantzi du; eta azkenik, hirugarren 

zerrendan, perpausaren asmatutako aldaera desegokia sartu nuen, hots, krokodiloax 

oinetakoa jantzi du (ikus (5) aurrerago).  

Honekin helburu bi lortzen nituen: batetik, morfemak modu orekatuan agertzen 

ziren, hau da, haur bakoitzak, edozein zerrendaren estimuluak entzunda, lau 

ergatibodun esaldi, lau morfema bako esaldi eta lau ixa-dun esaldi entzungo zituen. 

Bestetik, morfema mota bakoitza perpaus guztiekin erabilita, haurren erantzunak 

morfemaren araberakoak zirela kontrolatzeko ahalmena lortzen nuen. Alegia: diseinatu 

bezala egin beharrean, zerrenda bakarra aukeratu izan bagenu eta zerrenda horretatik 

esaldi batzuek ergatiboari dagokion morfema, beste batzuek absolutiboari dagokiona 

eta besteek ixa hartu balute, orduan ez genukeen jakingo haurrek zeri erantzuten 

zioten hobeto: estimuluan erabilitako morfemari edo morfema agertzen den perpausa 

erakargarriagoa izateari.  

                                                 
9  Hasiera batean, pentsatu nuen EBBL-a kontuan hartzea haur hauek taldetan banatzeko. Neurri honek baditu bere 
abantailak eta desabantailak ere (Serra et al. 2000: 292). Gainera, pilotua egin ahala, ohartu nintzen ezingo nuela haur 
guztien garapena neurtu batzuek, lotsagatik, ez zutelako, euren kabuz, inolako hitzik esaten.  
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(5) Zerrenda esperimentalak 

 
LEHENENGO ZERRENDA 

 
BIGARREN ZERRENDA 

 
HIRUGARREN ZERRENDA 

   

Krokodiloak oinetakoa jantzi du Oiloa arrautza ipini du Oiloax arrautza ipini du 

Zaldia hegazkina ukitu du Krokodiloa oinetakoa jantzi du Katuax altxorra ezkutatu du 

Txakurra hezurra topatu du Txerriak azenarioa jan du Elefanteak euritakoa ireki du 

Sugeak aulkia harrapatu du Elefanteax euritakoa ireki du Tximinoa akordeoia apurtu du 

Oiloak arrautza ipini du Katua altxorra ezkutatu du Txakurrak hezurra topatu du 

Katuak altxorra ezkutatu du Txakurrax hezurra topatu du Zaldiak hegazkina ukitu du 

Saguax etxea margotu du Behiax irratia zapaldu du Behiak irratia zapaldu du 

Elefantea euritakoa ireki du Sugea aulkia harrapatu du Txerria azenarioa jan du 

Tximinoax akordeoia apurtu du Tximinoak akordeoia apurtu du Sugeax aulkia harrapatu du 

Txerriax azenarioa jan du Pinguinoak habia egin du Krokodiloax oinetakoa jantzi du 

Pinguinoax habia egin du Zaldiax hegazkina ukitu du Sagua etxea margotu du 

Behia irratia zapaldu du Saguak etxea margoztu du Pinguinoa habia egin du 

 

 

Zerrenden antolaketan nabaria denez, perpaus esperimental hauek guztiak 

modu aleatorioan daude ordenatuta. Modu honetan, egiaztatu ahal nuen esaldien 

hurrenkerak ere ez zuela haurren aukeraketa baldintzatzen. Perpaus hauetaz guztiez 

gain, lau perpaus betegarri sartu nituen. Perpaus betegarriak sintaktikoki iragangaitzak 

ziren, beraz, item esperimentalekin zerikusirik ez zutenak. Bi funtzio betetzen zituzten 

gure esperimentu honetan: alde batetik, umeak arreta galtzen ez zuela ziurtatzeko 

balio zuten; eta, bestetik, “subjektu-iragazki” bezala balio zuten: haurrek lau esaldi 

betegarri hauetan eskatzen zitzaiena zuzen egin behar zuten gutxienez hirutan, haur 

hauen emaitzak kontuan har nitzan. Esaldi betegarriak hauexek ziren:  

 

(6) a. Mutila puztukiarekin jolasten dabil 

b. Neska negarrez dago 

c. Sagarra mutilaren buruaren gainean dago 

d. Neska bizikletaz etorri da 
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Hamasei orrialdeko liburuxka handi bat prestatu nuen estimuluekin batera 

aurkezteko. Orrialde bakoitzean lau marrazki agertzen ziren. Hauetan guztietan 

esaldian aurkeztutako ekintza irudikatzen zen baina ekintza horretan parte hartzen 

zuten elementuak marrazki batetik bestera aldatzen ziren. Xede irudia genuen, 

esaldiari zegokiona hain zuzen ere, eta hiru distraktore. Adibide zehatz batekin hobeto 

ulertuko da. Krokodiloak oinetakoa jantzi du esaldiarekin batera aurkezten nituen 

marrazkiak hauek ziren:  

 Xede-irudia: krokodiloa oinetakoa janzten.  

 1. distraktorea: honetan esaldiak adierazitako ekintzan parte hartzen 

duen subjektua agertzen den baina beste objektu batekin: krokodiloa 

habia janzten.  

 2. distraktorea: honetan, esaldiak adierazitako ekintzan agertzen den 

objektua dago baina ekintza subjektu ezberdin batek eragiten du: sagua 

oinetakoa janzten.  

 3. distraktorea: honetan berriz, esaldi esperimentalean adierazitako 

ekintzan parte hartzen duten elementu biak, hots, subjektua eta 

objektuak, desberdinak dira: sagua habia janzten. 

 

Ikus ondoko adibidea:  
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(7) 

 

 

Marrazki zuzena agertzen zen tokia ere orekatuta zegoen (ballanced). Hala 

nola, kartulinaren ezkerraldeko goiko posizioan hiru biderrez agertzen zen, goian eta 

eskuinean beste hirutan, behean eta ezkerraldean hirutan ere eta berdin beheko 

eskuin aldeko partean. Distraktoreen posizioak ere orekatuta zeuden. Honekin 

marrazkien posizioen arabera aukeratzeko joera zuten haurrak ikerketatik kanpo uztea 

lortzen nuen.  

Honekin batera, zuzentzeko orri bat prestatu nuen (ikus 3. eranskina) haurrek 

froga egiten zuten heinean, euren aukerak markatzen joateko. Orri honetan, xede 

irudiari T laburdura dagokio; lehenengo distraktoreari S laburdura dagokio; bigarren 

distraktoreari O laburdura dagokio; eta azkenik, hirugarren distraktoreari A laburdura 

dagokio. Zuzentzeko orri honetaz gain, umeak bideo-kamera10 batekin grabatzea 

erabaki nuen, umeak egiten dituen aukerek eta zuzentzeko orrian apuntatutako 

aukerek bat egiten zutela egiaztatzeko. 

 

                                                 
10 Hurrengo kapituluan zehaztuko dudanez, beti ez zen posible izan haurrak grabatzea. Eskola batean irakasleek 
haurren argazkiak ateratzea debekatuta zuten eta horrexegatik ez nituen haurrak aurrez-aurre grabatu, bizkarrak baino 
ez dira agertzen bideo horietan.  
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5.3.4. Prozedura 

 

Oso garrantzitsua da esperimentua egin aurretik haurren geletan denbora luzea 

pasatzea. Zein da honen helburua? Haurrek gugan konfiantza nahikoa izatea gelatik 

irteteko eta irakaslearengandik urruntzeko eta, horretaz gainera, lasai egotea eskatzen 

dieguna egiteko. Honetarako, geletan sartu eta irakasleekin batera, gelan antolatzen 

ziren ekintza guztietan parte hartu nuen, haurrekin jolastu nuen, eta abar. Gelan 

nengoela, eta beste material batzuen laguntzarekin, haurrei frogaren dinamika erakutsi 

nien. Esaterako, ipuin bat hartuta, haurrei ipuin horretan zeuden elementu desberdinen 

artean aukeratzeko eskatzen nien.  

Geroago (5.4.2. azpiatalean) ikusiko dugun bezala, hiru eta lau urteko haurrekin 

“entrenamendu” mota hau ez zen beharrezkoa, argibideak entzutea nahikoa zutelako 

zer egin behar zuten jakiteko eta egin behar zuten horretatik ez urruntzeko; baina bi 

urteko haur batzuek prestakuntza berezi hau behar zuten froga egin baino lehenago. 

Esperimentuan parte hartuko zuten haur guztiek prestakuntza berbera jasotzen zutela 

ziurtatzeko, haur guztiekin berdin jokatu nuen, hau da, entrenamendu txiki hau behar 

zutenekin eta behar ez zutenekin egin nuen. Haurrak prest zeudenean, bakarka, beste 

gela batera eroaten nituen; bertan, materialak aurkeztu eta froga egiten nien.  

 

 

5.4. Froga Pilotua 

 

Froga diseinatu ondoren eta pasatu aurretik, beste urrats bat dago 

ezinbestekoa dena frogaren arrakasta ziurtatzeko: froga pilotua. Pilotuaren helburuak 

honako hauek dira: 

a) ziurtatzea marrazkien bitartez irudikatu nahi izan duguna haurrek behar bezala 

ulertzen dutela, hau da, marrazkiek irudikatutakoak bat egiten duela haurrek 

egiten duten interpretazioarekin/ daukaten errepresentazio mentalarekin. 
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b) esaldiak ulertzen direla ziurtatzea. 

c) modurik hoberena asmatzea haurrei estimuluak aurkezteko ahalik eta ume 

gutxien galtzeko bidean (ikusi behar da erabakitako prozedura egokia den):  

 argibideak argiak diren ikusi behar da.  

 haurrak zelan kokatu marrazkien aurrean perspektibarik ez galtzeko. 

 esperimentatzailearen lana eta datuak aurkezteko modua uniformea izan 

dadin.  

 

5.4.1. Marrazkien inguruko galderak 

 

 Froga mota honek agerian uzten duen lehenengo arazoa da egindako 

marrazkiek bat egiten ote duten haurrek duten errealitatearen irudikapenarekin. 

Marrazkiak egin nituen bitartean hiru helduren iritzia jaso nuen. Heldu horien 

iradokizunei esker, marrazkietan gauza batzuk aldatu, handiagoak egin edo kolorea 

gehitu eta haurrengana jo nuen euren iritzi profesionala jasotzeko. Zortzi umerekin izan 

nuen marrazkien inguruko elkarrizketa bat. Zortzi ume horietatik bost, lau urteko 

gelakoak ziren eta beste hirurak, bost urteko gelakoak.  

 Jarraitu nuen prozedura honako hau izan zen: haurrak banaka euren gelatik 

atera eta lasaiago egon gintezkeen gelatxo batera eroaten nituen. Bertan nire irudiak 

erakutsi eta marrazki bakoitzean irudikatuta zegoena azaltzeko eskatzen nien. 

Ezinbestekoa zen froga egin baino lehenago haurrek irudikatutako animaliak, 

objektuak eta ekintzak identifikatzen zituztela egiaztatzea edo, behintzat, ikertzaileak 

pentsatuta bezala interpretatzen zituztela ziurtatzea. Horrelaxe izan zen; are gehiago, 

ekintza batzuk (txerria edo sugea arrautza jaten, adibidez) helduentzat identifikatzeko 

zailagoak izan zirenak haurrek modu zuzenean identifikatu zituzten.  

 Marrazkiek arazorik sortzen ez zutela egiaztatu eta gero, hauek 

errotuladoreekin margotu nituen haurrari marrazkiak erakargarriagoak egin ahal 
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izateko, eta plastifikatu ondoren, kartoi mehe handi baten muntatu nituen. Folio 

tamainako lau marrazki itsatsi nituen kartoi bakoitzeko, liburu handi bat sortuz11.  

 

(8) 

 

 

Hau egin ondoren, prest nengoen hurrengo urratsera pasatzeko: hiru urteko 

haurrengana jo nuen frogan erabiliko genituen argibideak eta frogak bere osotasunean 

funtzionatzen zuten egiaztatzeko. Ni esperimentatzaile modura frogarekin eroso 

egotea zen beste helburuetariko bat. 

 

5.4.2. Pilotuaren prozedura 

 

 Hiru urteko geletako haurrekin prozedura berdina jarraitu nuen. Hasieran 

denbora bat pasatu nuen umeekin geletan, euren eguneroko ekintzetan parte hartuz. 

Behin ikusita nirekin egonda umeak eroso sentitzen zirela, jolas batean parte hartzeko 

eskaintza egiten nien. Ezetz esaten zuen haurra ez nuen nirekin etortzera behartzen, 

batzuetan irakasleak umea animatu nahi izan zuen arren.  

                                                 
11  Gero egiaztatu ahal izan dudanez, formatu hau oso erakargarria egiten zaie umeei. 
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 Haurrak eroaten nituen gelak ez zuen inolako apaingarririk: altzari bakarrak 

mahai txiki bat eta bi jesarleku ziren. Haurra gelan sartu eta frogan erabiliko nuen 

materiala mahai gainean zabalik ikusteko aukera zuen. Bideo kamera ere piztuta 

zegoen umeak ikusteko moduan, umeak kameraren presentzia jolasaren parte bat 

bezala hartu ahal izateko. Gela eta kamera esploratzeko aukera ematen nien (haurrak 

eroso egoteko, kamera aurrean euren izenak esateko eskatzen nien).  

Arte Ederretan erabiltzen den karpeta handi horietako batean sartuta zeuden 

marrazkien kartoi meheak. Buruz behera jarrita, banaka, kartoi mehe bakoitza 

altxatzen nuen marrazki sortari zegokion esaldia esan aurretik.  Hauek dira haurrei 

emandako argibideak: 

 

(9) Begira, nik marrazki batzuk egin ditut, ikusten? Lau daude, ea zenbatu nirekin, 

bat, bi, hiru eta lau, bai? Eta ez dakit konturatu zaren baina diferenteak dira. (Umearen 

erantzuna) Nik marrazki hauek kartulinetan itsatsi ditut eta horrela liburu handi bat lortu 

dut. Beno, ba egingo dugun jolasa hauxe da: nik zuri zeozer esango dizut eta zuk esan 

behar didazu hori non dagoen? Bai? Ulertu duzu? Adibide bat egingo dugu ikusteko 

ulertu duzun? 

 

 Argibide hauek egokiak suertatu ziren hiru urteko umeentzat behintzat. Pilotuan 

parte hartu zuten haurrek zuzenean aditzen zuten eskatzen zitzaiena.  

Aurretik esan dudan bezala, oso garrantzitsua da estimuluak modu uniformean 

ematen direla egiaztatzea. Ingelesez egindako frogetan (Gerken eta McIntosh 1993; 

Golinkoff eta Hirsh-Pasek 2001) ahots sintetizatua12 erabiltzen zen estimuluak 

aurkezteko; nire aukera, aldiz, neure ahotsarekin eta estimuluak haur bakoitzari modu 

                                                 
12  Estimuluak sintetizatzen direnean, esperimentatzaile batek estimuluak grabatzen ditu eta, laborategian, 
ordenadorearen laguntzarekin, estimuluak uniforme bihurtzen dira: tonuari dagokionez, zenbait hitzen luzerari 
dagokionez, ahotsaren frekuentziari dagokionez, eta abar.  
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zuzenean aurkeztea13 izan da (umeak behar zuen bestetan estimulu bat errepikatzea 

errazten du erabaki honek). Alde batetik, ahots sintetizatua arrotza egin ahal zaiela 

uste dut; eta bestetik, sintetizatutako estimuluak erabiltzea egokiagoa izan daiteke 

laborategi batean eskola batean baino. Nik froga eskoletan pasatzea aukeratu nuen, 

haurrei ezaguna egiten zitzaien giroa zelako batetik, eta horrek haurrak eroso eta 

lasaiago egotea posible egiten zuelako bestetik.  

 Hiru urteko umeen artean, jaiotzatik elebidunak ziren zortzi ume hartu nituen. 

Hauez gain, beste hogeita bi haur hartu nituen etxetik elebakarrak zirenak (gaztelania 

zuten ama hizkuntza) baina ikastolan bi urtetik eskolatuta zeudenak. Ume hauek 

hartzeko arrazoia oso sinplea da. McLaughlinen (1984) aburuz, jaio eta hiru urte izan 

baino lehenago bigarren hizkuntzaz jabetzen hasten dena bat-bateko elebiduntzat har 

dezakegu: 

 
“I have arbitrarily set the cutoff point at 3 years of age. The child who is introduced to a 

second language before 3 years will be regarded as acquiring the two languages 

simultaneously; the child introduced to a second language after 3 will be considered to 

have one language established and to acquire the second successively, as a second 

language. I do not men by this that the first language is fully acquired at the age of 3 

years."  (McLaughlin 1984: 73) 

 

  Etxetik elebidunak ziren haurrak baino apur bat beranduago hasi zirenez 

euskaraz jabetzen, nire intuizioa zen haur hauen jarrera gero nire frogan parte hartuko 

zuten subjektuena bezalakoa izan zitekeela, hau da, haur hauen erantzunak bi urteko 

haurrek eman zezaketen erantzunen isla izan zitezkeela.  

 Atalaren hasieran esan dudan bezala, hau frogaren pilotua baino ez zenez, 

haurrek zerrendaka banatu bai baina ez nituen modu orekatuan banatu. Honez gain, 

pilotuan iragazki bakarra erabili nuen (esaldi betegarriena). Honengatik guztiarengatik, 

hemen aipatuko ditudan emaitzak ez dira estatistikoki esanguratsuak baina nire ustez 

                                                 
13  Esan bezala, estimuluak modu zuzenean aurkeztea erabaki nuen, haurrentzat egokiagoa izan zitekeela 
pentsatuta. Honek, haurrengana joan aurretik, estimuluak behin eta berriro errepikatzea eskatu zidan ahalik eta modurik 
naturalenean eman ahal izateko.  
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haur hauen erantzunak nolakoak diren aipatzea merezi du, benetako froga egingo 

duten haurren emaitzen isla izan daitezkeen neurrian: 

 

1. Taula. Estimuluen arabera emandako erantzun zuzenen ehunekoak.  

AH Lagina Ergatiboa -k Absolutiboa -Ø Zentzugabeko -x 

G 22 %76 %60 %66 

E 8 %88 %88 %94 

 

Batetik, eskolan elebidun bihurtzen ari ziren (E taldea) eta gaztelania ama 

hizkuntzatzat zuten haurren erantzunak ditugu (G taldea). Taula honetara ekarritako 

emaitzek hauxe adierazten dute: estimulu motaren araberako erantzun zuzenen 

kopuruak. G  taldeak %76an aukeratzen zuen marrazki zuzena emandako estimulua 

ergatiboarekin markatuta zegoenean. Entzuten zuten estimulua absolutiboarekin 

markatuta zegoenean, aldiz, %60an baino ez zuten aukeratzen marrazki egokia. 

Azkenik, zentzugabeko morfemarekin markatutako estimulua entzuten zutenean, 

%66an aukeratzen zuten marrazki zuzena. Kasu honetan, -k eta –Ø markadun 

estimuluei emandako erantzunen arteko diferentzia estatistikoki esanguratsua da 

(p<0.05), -k eta –x markadun estimuluen arteko diferentzia estatistikoki ia 

esanguratsua da (p=0.068); eta, azkenik, -Ø eta –x markadun estimuluen arteko 

diferentzia ez da estatistikoki esanguratsua.  

Bestetik,  haur euskaldunen erantzunak ditugu (E). Haur hauek modu berean 

erantzuten diete ergatiboarekin, absolutiboarekin zein zentzugabeko morfemarekin 

markatutako estimuluei (%88an aukeratzen zuten marrazki zuzena ergatiboarekin zein 

absolutiboarekin markatutako estimuluei, eta %94an egiten zuten aukera zuzena 

emandako estimulua zentzugabeko morfemarekin markatuta bazegoen). Erantzun 

hauen arteko diferentziak ez dira estatistikoki esanguratsuak.   

 Eskolan elebidun bihurtzen ari ziren haurren emaitzak (G) benetan 

interesgarriak dira. Alde batetik, haurrek gehiagotan aukeratzen zuten marrazki zuzena 

entzuten zuten estimulua testuinguruan egokia zen (eta eurek erabiltzen ez duten) 
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ergatibo morfemarekin markatuta zegoenean, gramatikala baina testuinguru horretan 

desegokia zen absolutibo morfemarekin markatuta zeuden estimuluak entzuten 

zituztenean baino. Honekin hauxe iradoki zuten: kasu marka bi hauek eta hauei 

dagozkien testuinguruak ezagutzen zituztela (bigarren predikzioa betetzen da).  

Bestetik, ergatibo markadun estimuluei emandako erantzunak eta zentzugabeko 

markadun estimuluei emandako erantzunak ezberdinak izan ziren. Haurren erantzunak 

hobeagoak ziren ergatiboaren ostean zentzugabeko morfemaren ostean baino. Hala 

ere, absolutiboarekin eta zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei 

emandako erantzunak, berriz, berdintsuak izan ziren.  Egin dugun lehen predikzioa 

modu partzialean baino ez da betetzen. Nahiko arraroa da hau, eta bi urteko haurrekin 

berdin gertatzen den ikusi beharko da.  

Etxetik elebidunak ziren haurrek, berriz, hirugarren predikzioa betetzen dute: 

hiru urte dituztenerako, haur hauek badakite hizkuntza bat erabiltzen ari direla eta 

hizkuntza erabiltzerakoan, batzuetan akatsak egiten direla. Morfosintaxiaz gainera, 

beste elementu batzuk dauzkate eskura irudi zuzena aukeratzeko eta morfosintaxiaren 

garrantzia, haurrak adinean gora doazela, gero eta txikiagoa da, haurrek beste 

baliabide batzuk izango baitituzte marrazkiak aukeratzeko.  

 Emaitza hauek ikusita, bi urteko haurrengana jo nuen, hauen ulermena 

aztertzea baita ikerketa honen helburua.  Beraz, ezinbestekoa zen froga diseinatuta 

dagoen bezala hain ume gazteentzat egokia zen egiaztatzea. Bi urteko haurrek ohituta 

daude dagoeneko frogak eskatzen duena egitera: zerbait entzun eta horren arabera 

marrazkien artean14 bat aukeratzea. Arazo nagusia adin honetan haurraren konfiantza 

irabaztea da. Adin honekin, haurra bere gelan eta bere irakaslearekin sentitzen da 

babestuta, ikastetxean irakasleak betetzen du amaren rola eta, hiru urteko umeekin ez 

bezala, denbora luzea behar da haur hauengana hurbiltzeko.  

                                                 
14  Hurbileko esperientziagatik, eta eskoletan egiaztatu ahal izan dudanagatik, gaur egungo guraso askok, haurrak 
txiki-txikiak direlarik, gauetan ipuinak irakurtzen dizkiete eta marrazkietan agertzen diren irudiak seinalatu eta hauei 
dagozkien izenak esaten dizkiete. Askotan haurrari honelako galderak egiten zaizkio: non dago ilargia? Non dago 
pinpilinpauxa? …  
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 Bi ikastetxetara joan nintzen ahalik eta haur kopururik handiena biltzeko, eta 

esan beharra daukat froga ordura arte bezala eginda, ume asko utzi behar izan nituela 

frogatik kanpo. Zehatzagoak izateko: eskola batetik (Begoñazpi) hamar haur hartu ahal 

izan nituen (beste batzuek ez zuten beste gelara etorri nahi izan “nirekin jolasteko”, 

hau da, froga egiteko) eta horietatik, lauren emaitzak baztertu behar izan nituen. Beste 

eskolatik (Igorre), berriz, hamairu ume hartu nituen eta horietatik zazpi ume geratu 

ziren analisitik kanpo (froga amaitu arren). Beraz, guztira, hogeita hiru haurretatik 

hamaika utzi behar izan nituen kanpoan; portzentajeetan: umeen %48 galdu nuen 

bidean. 

Umeak baztertzeko arrazoiak ugari izan ziren:  

 Bi umek huts egin zuten esaldi betegarrien iragazkia ez zutelako gainditu 

(arreta galdu ote zuten?). 

 Beste bi ume alde batera utzi nituen esaldian erabilitako subjektuaren arabera, 

hau agertzen zen bi irudiak seinalatzen zituztelako: esaterako, krokodiloak 

oinetakoa jantzi du bezalako esaldi bat entzun eta orri horretan agertzen ziren 

bi krokodiloen marrazkiak seinalatu eta “hor / hemen” bezalako hitzak erabiltzen 

zituztelako.  

 Beste bi umek frogarekiko/jolasarekiko interesa galtzen zuten esaldi 

bakoitzaren ostean eta marrazki sorta bakoitzean agertzen zenaren inguruko 

komentarioak egiten hasten ziren. 

 Beste bi ume gela berriarekin eta kamerarekin nahastu ziren. Nahiz eta 

esperimentatzailearen ikuspegitik gelan umearen arreta desbideratu zezakeen 

pizgarririk ez egon, argi dago bi urteko haur batentzat ezezaguna den edozein 

egoera kilikagarria suertatuko zaiola.  

 Azkenekoz, nire erruagatik, bi umeren emaitzak baztertu behar izan nituen: ez 

nuen haur hauen kokapena zuzendu eta marrazkien ezkerretara jesarri ziren 

(ezin zaie jesartzen utzi, liburuaren tamainagatik, hobe da umeak zutunik 
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egotea) eta horren ondorioz ez zituzten marrazki guztiak ondo ikusten eta 

ezkerraldekoak baino ez zituzten aukeratzen. 

 

 Ume hauekin nagusiagoak ziren umeekin jarraitutako prozedura erabiltzea 

erabaki nuen. Besteekin bezala, hauekin ere denbora luzean egon nintzen euren 

geletan. Eta baita ere gelan geundela saiatu nintzen frogan egin beharko zuten “lana” 

geletako liburutegian zeuden liburuekin erakusten. Azkenik, umeak egun bakar batean 

gelatik atera eta argibideak eman ondoren, froga egiteko eskatu nien. Nire ustez, argi 

dago prozedura honek ez duela balio haurrak oso gazteak direnean, eta hainbeste 

ume baztertu behar izana horren ondorioa litzateke.  

Baliagarriak ziren beste haur guztien emaitzei erreparatuta, eskolan 

elebiduntzen ari zen haur taldearen eredua errepikatzen dela baieztatzen dugu:  

 
2 Taula. Estimuluen arabera emandako erantzun zuzenen ehunekoak.  

Lagina Ergatiboa -k Absolutiboa -Ø Zentzugabeko -x 

12 %78 %47 %73 

 

 

Hasteko, bi urteko haur hauek ere gehiagotan aukeratzen dute marrazki zuzena 

ergatiboarekin markatuta dagoen estimulu bat entzun ondoren, absolutiboarekin 

markatuta edo zentzugabeko morfemarekin markatuta dauden estimuluak entzun 

ondoren baino. Hala ere, gramatikalak diren bi morfemen arteko diferentzia 

esanguratsua izan arren, ergatibo eta zentzugabeko morfemen arteko diferentzia ez da 

inondik inora ere esanguratsua.  

Aurreko haurrekin gertatu den bezala, hauekin ere zentzugabeko morfemari 

emandako erantzunak nahiko arraroak dira. Hurrengo atalean azalduko dudanez, 

beharbada aukeratutako zentzugabeko morfemaren ezaugarriek dute honen errua. 

Baina noan orain pilotuaren emaitzetan oinarritutako aldaketak eta erabakiak azaltzera.  
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5.5. Pilotuaren ondorengo erabakiak 

 

Hiru motatako erabakiak hartzen ditut: batetik, marrazkietan eta horren 

ondorioz, esaldietan aldaketa batzuk egiten ditut bi urteko haurrentzat egokiagoak 

izango direlakoan. Bestetik, zentzugabeko morfema aldatzea erabakitzen dut 

aukeratutako hotsarekin lortutako emaitzak arraroak direlako. Azkenik, prozeduran 

aldaketa batzuk egitea erabakitzen dut.  

 

5.5.1. Marrazkietan eta baterian egindako aldaketak 

 

Zenbait marrazki bi urteko haurrentzat lar abstraktuak izan daitezkeenez, 

aldatzeko erabakia hartzen dut (hiru urteko haurrentzat argiak izan arren). Aldaketa 

honek esaldi esperimentalak birdiseinatzea dakar berarekin. Lehenengo marrazkietan 

egindako aldaketak eta aldaketa hauen arrazoiak azalduko ditut gero, honen ondorioz 

lortutako bateria berria azaldu ahal izateko.  

 Lau eta hiru urteko haurren materialetan, txoriei buruz eta hauek egindako 

“etxeei” buruzko irudiak aurki daitezke. Irudi horietan oinarritu nintzen esperimentuan 

agertzen zen habiaren marrazkia egiteko (haur txikienek ere ezagutzen dute hitza zein 

horren errepresentazio mentala). Berdin gertatzen da altxorraren irudiarekin. Hala ere, 

konturatu nintzen bi urteko haurrek zailtasunak dituztela habiak eta altxorrak 

identifikatzen. Horregatik, irudi hauen ordez aurrerantzean egunerokotasun 

handiagoko irudiak erabiltzea erabakitzen dut: atea eta eskularrua hitzen irudiak.  

 

(10) 

PILOTUAN FROGAN 

Habia , altxorra Eskularrua, atea 

 

Esan bezala, honen ondorioz esaldi esperimentalak aldatzen ditut:  
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(11) 

 PILOTUAN BEHIN-BETIKO FROGAN 

Xede-irudia Krokodiloak oinetakoa jantzi dau  Krokodiloak oinetakoa jantzi du 

Distraktoreak Krokodiloak HABIA jantzi, 

Saguak oinetakoa jantzi, 

Saguak HABIA jantzi  

Krokodiloak ESKULARRUA jantzi 

Saguak oinetakoa jantzi 

Saguak ESKULARRUA jantzi 

Xede-irudia Katuak ALTXORRA ezkutatu dau Katuak ESKULARRUA ezkutatu dau 

Distraktoreak Zaldiak ALTXORRA ezkutatu dau 

Katuak hezurra ezkutatu dau 

Zaldiak hezurra ezkutatu dau 

Zaldiak ESKULARRUA ezkutatu dau 

Katuak hezurra ezkutatu dau 

Zaldiak hezkurra ezkutatu dau 

Xede-irudia Elefanteak euritakoa zabaldu dau Elefanteak euritakoa zabaldu dau 

Distraktoreak Elefanteak ALTXORRA zabaldu dau 

Katuak ALTXORRA zabaldu dau 

Katuak euritakoa zabaldu dau 

Elefanteak ATEA zabaldu dau 

Katuak ATEA zabaldu dau 

Kautak euritakoa zabaldu dau 

Xede-irudia Saguak etxea margoztu dau Saguak ATEA margoztu dau 

Distraktoreak Saguak euritakoa margoztu dau 

Txerriak etxea margoztu dau 

Txerriak euritakoa margoztu dau 

Saguak etxea margoztu dau 

Txerriak ATEA margoztu dau  

Txerriak etxea margoztu dau 

Xede-irudia Pinguinoak HABIA egin dau Pinguinoak ETXEA egin dau 

Distraktoreak Pinguinoak etxea egin dau 

Oiloak HABIA egin dau 

Oiloak etxea egin dau 

Pinguinoak aulkia egin dau 

Oiloak etxea egin dau 

Oiloak aulkia egin dau 

 

 

5.5.2. Baldintza esperimentalen aldaketa 

 

Esan dudan bezala, pilotuan erabilitako –x aldagaiak erantzun arraro samarrak 

eragin zituen. Hots honen ezaugarriekin lotuta egon daitekeela uste dut: –x 

hizkuntzaren soinu bat izan arren, nik erabilitako euskalkian (nire eskualdeko 

euskaran) arrotza da koda posizioan edo hitz amaieran (X.Artiagoitia, k.p.).15 Hartara, 

soinu honen ordez –l erabiltzea erabakitzen dut. Batetik, -x baino nabarmenagoa izan 

daitekeela uste dut, eta bestetik, -l ez da soinu arrotza hitz amaieran: borobil, hil, opil, 

apal, oihal, ergel, gel, argal, eta abar.  

                                                 
15 Ikus Zubiri (1997) lana. Honetan bere eskualdeko euskaran eta batez ere, haurrei zuzendutako euskaran, oso ohikoa 
da hitz amaieran honelako soinua agertzea.  
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Entrenamendu esaldiak gehituta, esaldi esperimentaletan marrazkiek 

eragindako aldaketak eginda eta azkenik, aldagaiak eragindako aldaketak gehituta, 

hauxe da bateria berria (hiru zerrendatan banatuta dagoeneko): 

 

(12) 

LEHENENGO ZERRENDA BIGARREN ZERRENDA HIRUGARREN ZERRENDA 

Neska zuhaitzaren ondoan dago Neska zuhaitzaren ondoan dago Neska zuhaitzaren ondoan dago 

Txoria mutilaren eskuan dago Txoria mutilaren eskuan dago Txoria mutilaren eskuan dago 

 

Mutila globoarekin jolasten dabil 

 

Mutila globoarekin jolasten dabil 

 

Mutila globoarekin jolasten dabil 

Krokodiloa-k oinetakoa jantzi du  Oiloa- Ø arrautza ipini du  Oiloa-L arrautza ipini du  

Zaldia- Ø hegazkina ikutu du  Krokodiloa-Ø oinetakoa jantzi du  Katua-L altxorra izkutatu du  

Txakurra- Ø hezurra topatu du  Txerria-K azenarioa jan du  Elefantea-K euritakoa ireki du  

 

Neska negarrez dago 

 

Neska negarrez dago 

 

Neska negarrez dago 

Sugea-K aulkia harrapatu du  Elefantea-L euritakoa ireki du  Tximinoa-Ø akordeoia apurtu du  

Oiloa-K arrautza ipini du  Katua-Ø altxorra izkutatu du  Txakurra-K hezurra topatu du  

Katua-K altxorra izkutatu du  Txakurra-L hezurra topatu du  Zaldia-K hegazkina ikutu du  

 

Sagarra mutilaren buruaren 

gainean dago 

 

Sagarra mutilaren buruaren 

gainean dago 

 

Sagarra mutilaren buruaren 

gainean dago 

Sagua-L etxea margotu du  Behia-L irratia zapaldu du  Behia-K irratia zapaldu du  

Elefantea- Ø euritakoa ireki du  Sugea-Ø aulkia harrapatu du  Txerria-Ø azenarioa jan du  

Tximinoa-L akordeoia apurtu du  Tximinoa-K akordeoia apurtu du  Sugea-L aulkia harrapatu du  

 

Neska bizikletaz etorri da 

 

Neska bizikletaz etorri da 

 

Neska bizikletaz etorri da 

Txerria-L azenarioa jan du  Pinguinoa-K habia egin du  Krokodiloa-L oinetakoa jantzi du  

Pinguinoa-L habia egin du  Zaldia-L hegazkina ikutu du  Sagua-Ø etxea margotu du  

Behia- Ø irratia zapaldu du  Sagua-K etxea margotu du  Pinguinoa- Ø habia egin du  

 

5.5.3. Prozedurarekin lotutako aldaketak 

 

 Oso adierazgarria da froga pilotutik kanpo geratu ziren haurren kopuru altua. 

Argi zegoen hain haur txikiengana hurbiltzeko modua aldatu behar nuela. Hartara, bi 

erabaki nagusi hartzen ditut hurbiltzeko moduari dagozkionak:  

 beharrezkoa da haurrak froga egunean hizkuntzaz eta frogaz kanpoko 

estimuluei arretarik ez jartzea; esaterako, gela ezaguna egin behar zaio 
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haurrari bere arreta frogan ipini ahal izateko. Adin horretako haurrek oso ondo 

funtzionatzen dute errutina baten barruan, ohiz kanpokoa den edozein ekintzak 

umeak nahastu eta asaldatu ditzake. Beraz, garrantzitsua da lortzea haur 

hauentzat froga ekintza naturala edo egunerokotasun horren barnean sartzen 

den ekintza izan dadin.   

 Ondorioz, hartutako erabakia hauxe da: ezinbestekoa da haurrak froga 

egin aurretik gela ezagutzea. Horregatik, aurrerantzean haurrak froga eguna 

baino lehenago gela berrira bitan eramango ditut gela lasaitasunez ezagutuz 

joateko, kamerarekin jolasteko; azken baten, prozedura modu honetan egiteak 

froga okertu egin dezaketen aldagai estralinguistikoak gainditzeko aukera 

emango dit.  

 Bestetik, beharrezkoa da haurrak nolabait entrenatzea, froga egunean eskatuko 

zaien “lanarekin” eroso egon daitezen. Beraz, garrantzitsua da froga aurreko 

egunetan eta beste material batzuekin froga egunean eskatuko zaienarekin 

nolabaiteko entrenamendua izan dezaten.  

 Hartutako erabakia hauxe da: Haurrek euren gelan dituzten bi liburu 

hartu eta egun bakoitzean frogan jarraituko dudan prozedura errepikatzeari 

ekingo diot. Haurra gelan sartu eta gela esploratzeko aukera emango diot. 

Mahaiaren gainean liburua ikusiko du, jesartzeko eskatuko diot eta liburua 

aurrez aurre izango du, kamera bere atzean egongo da, eta ni bere eskuinera 

jesarrita egongo naiz (froga eguneko eszenatokia errepikatuko dugu). Gero, nik 

eramandako liburuan arreta jartzeko eskatuko diot: 

  
(13)  Liburu bat ekarri dut eta liburu honetan animaliak daude, bai? [Orriz orri erakusten 

nizkien animaliak.] Beno, ba jolas bat egingo dugu: nik esango dizut gauza bat eta zuk 

erakutsi behar didazu hori liburuan non dagoen.  

  

 Lehenengo egunean erabiliko dudan liburu horretan, orri bakoitzeko irudi 

bakarra dago. Liburua zabaldu eta animalia biren artean aukeratzeko eskatuko 
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diet. Bigarren egunean, berriz, beste liburu bat erabiliko dut. Bigarren irudi 

liburu horretan animalia asko daude orri bakoitzeko. Horrekin haurrari 

transmitituko zaio arreta handia jarri behar duela marrazkietan agertzen diren 

irudietan. Espero izatekoa da, “entrenamendu saio” bi hauen ostean, haurrek 

ez dutela arazorik izango froga egunean eskatzen zaiena egiteko.  

 Argibideak ulertuta daudela ziurtatzeko, esaldien baterian beste bi esaldi 

gehitzea erabakitzen dut. Esaldi hauek, betegarriak bezala, iragangaitzak 

izango dira. Entrenamendu esaldi hauek aukera emango didate haurrei 

erakusteko marrazkiak diferenteak direla eta, hortaz, arreta handiarekin 

begiratu beharko dituztela, aldeak ez direlako hain nabarmenak. Gainera, 

haurrek egin ditzaketen hutsak esaldi esperimentalekin hasi baino lehenago 

zuzentzeko aukera izango dut. Honako hauek dira entrenamendu esaldiak:  

 Neska zuhaitzaren ondoan dago  Distraktoreak: Neska 

semaforoaren ondoan dago, Mutila zuhaitzaren ondoan dago, Neska 

zuhaitzaren ondoan dago 

 Txoria mutilaren eskuan dago  Distraktoreak: Txoria mutilaren 

hankan dago, Txoria neskaren eskuan dago, Txoria neskaren hankan dago.  

 

Goazen hurrengo kapituluan egiazko esperimentuaren emaitzak aztertzera.  

 



6. IRUDI AUKERAKETAREN BIDEZKO ULERMEN FROGA: 

AZALPENA, GARAPENA, ETA EMAITZAK  
 

 

6.0. Sarrera 

 

 Kapitulu honetan, neuk diseinatutako ulermen frogaren emaitzak aurkeztuko 

ditut. Froga honen helburua bat-bateko datuek islatutako irudia osatzea da. Aurreko 

ikerketek (Barreña 1995 eta ondorengo lanak; Ezeizabarrena eta Larrañaga 1996; 

Elosegi 2000; Byrnes Austin 2001) ergatiboaren jabekuntza zailtasun handikoa izan 

daitekeela iradoki dute. Haurrek hilabeteak behar dituzte kasu marka honetaz 

jabetzeko eta helduek bezala modu emankorrean erabiltzeko. Ulermen froga honekin 

erakutsiko dut haurrek ergatiboa ekoizten ez duten aro honetan (2;04 urte dituztenean 

hasi eta 5 edo 6 hilabete irauten duena, cf. Barreña 1995), kasu marka hau erabili 

egiten dutela hitzen jarioa prozesatzeko.  

Lehenik, 6.1. atalaren hasieran erabilitako metodologia deskribatuko dut; 6.1.1 

azpiatalera frogan parte hartu duten subjektuen ezaugarriak ekarriko ditut; 6.1.2 

azpiatalean, berriz, erabilitako materialak aurkeztuko ditut – ez ahaztu pilotuaren 

ondorioz aldaketa ugari egin behar izan nituela; eta azkenik, 6.1.3. azpiatalean 

erabilitako prozedura azalduko dut, honetan ere aldaketak egin behar izan bainituen. 

Ondoren, 6.2. atalean froga honetan parte hartu zuten haurren emaitzak aurkeztuko 

ditut. Eta 6.3. atalean, laburpenarekin batera, emaitzetatik atera daitezkeen zenbait 

ondorio aipatuko ditut. Zazpigarren kapituluan sakonduko dut ondorioen arlo hau.  

 

  



 162 

6.1. Metodologia 

  

 Aurreko kapituluan azaldu dudan bezala, pilotuan parte hartu zuten bi urteko 

haurren emaitzek zenbait aldaketa eginarazi zizkidaten: perpaus baterian perpaus 

batzuk aldatu nituen; perpaus hauekin loturiko marrazkiak ere aldatu behar izan nituen; 

eta azkenik prozedura mailako aldaketak ere egin nituen: batez ere, umeengana 

hurbiltzeko modua aldatu nuen. Baina noan lehenik eta behin froga honetan parte 

hartu zuten subjektuen ezaugarriak azaltzera.  

 

6.1.1. Subjektuak 

 

Hirurogeita hamazortzi haurrek parte hartu zuten behin betiko frogan eta 

hauetatik hamabi frogatik kanpo utzi behar izan nituen. Umeak baztertzeko arrazoiak 

ugari izan ziren:  

a. Perpaus betegarrien iragazkia bete ez zuten haurrak: bi. Hauek ez zuten irudi 

kokapenaren iragazkia bete.  

b. Irudien kokapenaren iragazkia bete ez zuten haurrak: sei1. Sei haurrak adin 

hauetakoak ziren: 2;01. 2;02; 2;05, 2;10 (2), 3;02). 

c. Beste arrazoi batzuengatik frogatik kanpo gelditu ziren haurrak: sei. Hauetatik lau 

umeren euskara mailarekin zalantzak izan nituen (gurasoen galdetegietan jaiotzatik 

zekitela ziurtatu arren) eta nahiago izan nuen frogatik baztertu; beste ume batek 

froga aurreko ekintzetan parte hartzeko arazorik ez eta froga egunean ez ninduen 

lagundu nahi izan. Azkenik, ni zuzentzen ninduen haur baten emaitzak ez ditut 

kontuan hartu.  

                                                           
1  Aurreko kapituluan azaldu bezala, haurren emaitzak iragazki biren argitan berrikusi nituen: 

 Perpaus betegarrien iragazkia: haur baten emaitzak kontuan hartzeko, haurrak lau perpaus betegarri 
horietatik hirutan marrazki zuzena aukeratu behar zuen; bestela, ikerketatik kanpo uzten nuen. 

 Irudien kokapenaren iragazkia: marrazkiekin lotutako iragazkia da hau. Pilotuan azaldu bezala, posizio 
bakoitzean hiru T irudi, hiru S irudi, hiru O irudi eta hiru A irudi agertzen ziren (diseinua orekatua izateko egin 
nuen hau). Haur batek, posizio batean bost marrazki baino gehiago aukeratzen bazituen, modu automatikoan 
ikerketatik baztertzen nuen marrazkien kokapenaren araberako aukeraketak saihestu nahi nituelako. Dena 
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Beraz, atal honetan froga arazo barik egin zuten hirurogeita sei subjekturen 

emaitzak azalduko ditut. Subjektu gazteenak 2;00 urte zituen eta nagusienak, berriz, 

4;01. Bilboko Begoñazpi ikastolan eta Zornotzako Lauaxeta ikastolan eskolatutako 36 

neska eta 30 mutil ziren. Baldintza soziolinguistikoak desberdinak izan arren, ikastola 

bi hauetako ikasleria oso antzekoa da: Begoñazpik Bilboko euskaldun askoren umeak 

hartzen ditu eta geletan inguru erdalduna duten beste haur batzuekin batera ikasten 

dute. Lauaxetak, berriz, Bilbo Handia deritzan inguruko umeak hartzen ditu eta kasu 

honetan, atzera ere, etxetik euskaldunak diren haurrak giro erdaldunean jaiotako 

haurrekin batera daude.  

Bi urteko geletan erabiltzen zen metodologia eta haurrei hurbiltzeko modua ere 

oso antzekoa zen. Haurrek taldeka egiten zuten lan, gelak txokotan banatuta zeudela: 

liburutegia, jolasteko txokoa, fitxak egiteko txokoa. Eskola bietan, egunari hasiera 

emateko, umeak biribilean jesarrarazten zituzten egingo zituzten ekintzak azaltzeko: 

lehenengo, umeak zenbatu, gero jantokian bazkaltzeko zegoena azaldu, egiten zuen 

eguraldia komentatu, egingo zituzten lanak azaldu eta lanean hasten ziren. Geroko 

6.2.2 azpiatalean ikusiko dugunez, eskola bi hauetako umeen erantzunen artean ez 

dago diferentziarik eta talde bakarra balitz bezala aztertu ahal izan ditut hauen datuak.  

Haur hauek elebiduntzat hartzeko irizpideak honako hauek dira: 

a. Ikastola hauetako haurren gurasoek umeak eskolatu aurretik bete behar zuten 

galdetegia aztertzeko aukera izan nuen. Bertan gurasoek haurrarekin erabiltzen 

zuten hizkuntza zehazten zuten: kasu honetan, gaztelania, euskara edo biak. Haur 

batzuei guraso biek egiten zieten euskaraz, beste batzuei berriz, guraso bakarrak. 

Kasu honetan, amak edo aitak egiten zion kontuan hartu dut (2. eranskinean 

zehaztuta bezala).  

b. Honez gain, haur hauen irakasleari bere iritzia eskatu nion. Kasu gutxi batzuetan, 

galdetegian zehaztutakoaren kontra gurasoek ez zioten haurrari euskaraz modu 

                                                                                                                                                                          
den, kapituluan aurrera egin ahala, ikusiko dugu nola, hala eta guztiz ere, haurrek horrelako joerak erakutsi 
zituzten.  
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sistematikoan egiten. Hau honela zela egiaztatuz gero, haur hauek zuzenean 

baztertzen nituen froga egin aurretik. 

Irizpide hauek betetzen zituzten umeen artean aipatu beharra dago froga egin 

aurretik pare bat ume baztertu behar izan nituela, baina ez hizkuntzarekin lotutako 

arazoengatik, baizik eta ekintza jakin batean denbora luzean arreta mantentzeko 

gaitasunik ez zutelako edo lotsatu eta froga egiteko gelatik irten nahi ez zutelako.2  

Irizpide hauek kontuan hartuta, haurrak gurasoek eurekin erabilitako 

hizkuntzaren arabera banatu nituen. Berrogeita lau haurri guraso biek egiten zieten 

euskaraz; gainerakoei, guraso bakarrak. Azken hauen artean, hamahiru haurri amak 

egiten zien euskaraz, eta beste hamar haurrei, aitak. Talde hauen proportzioak 

orekatuak izan ez arren, emaitzak azaltzerakoan, 6.2.3. azpiatalean talde desberdin 

hauek osatzen dituzten haurren erantzunen arteko diferentziak aztertuko ditut. Oso 

interesgarriak iruditzen zaizkit ezaugarri honen araberako diferentzietan oinarrituta 

atera daitezkeen ondorioak3.  

 Hiru adin talde egin nituen: lehenengoa 2;04tik 2;09ra bitartekoa, bigarrena 

2;10etik 3;03ra bitartekoa, eta azkena 3;04tik 4;01era bitartekoa. Lehenengo adin 

taldean lau haur zeuden 2;04 baino txikiagoak direnak (2;00, 2;02, 2;03 eta 2;03, 

hurrenez hurren – ikus 2. eranskina). Haur hauek tarte honetan sartu nituen ez nuelako 

2;04 urte baino gazteagoak ziren haur talde bat osatzeko aukera izan.  

Biziki garrantzitsua da azpimarratzea lehenengo adin tarteari arreta osoa jarriko 

diodala, 2;04-2;09 adin tarteari alegia, honek bat egiten duelako hizkuntzalariek 

euskararen bigarren aroari dagokion tartearekin: 2;04 adinean hasten dira aztertutako 

                                                           
2   Gelan luzaro egoteak abantaila garrantzitsu bat dauka: umeak ondo ezagutzeko aukera ematen du eta, aldi 
berean, haurrek ere ikertzailea ondo ezagutzeko aukera dute. Honela, haur gehienek frogan parte hartzeko gogoa 
izatea lortu nuen. 
 Bestalde, oso garrantzitsua da umeak eroso sentitzea, horregatik ume batek ez bazuen jolasean parte hartu nahi, 
ez nuen behartzen. Batzuetan irakasleak umeak animatzen saiatzen ziren, baina hala eta guztiz ere, nik lotsatuta 
bezala zeuden ume horiek ez nituen hartu. Nahiago izan nuen egun pare bat itxarotea umeak gogoa izan arte edo ikusi 
arte bere gelakideek ondo pasatzen zutela esperientzia berri horrekin.  
 
3   Arratibel et al. (2005) ikerlanean haur euskaldunen garapen lexikoa aztertzen da. Lan horretan aipatzen den 
bezala “gurasoen hizkuntza profilari dagokionez, ez dago ezberdintasun esanguratsurik, hau da, bi gurasoak 
euskaldunak izan ala bakarra izan, ez dago ezberdintasunik haurren ulermen eta ekoizpenaren garapenean”. Aurrerago 
ikusiko ditugu morfosintaxiaren ulermena neurketaren ondorengo emaitzak.   
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haurrak kasu markak ekoizten baina, bost edo sei hilabeteko tarte batez, ez dituzte 

kasu marka hauek erabiltzen Brownen4 iritziz emankortzat hartu daitezkeen modu 

batean. Hortaz, talde honen ulermena frogatzeko egokitu nuen esperimentu hau. Beste 

adin tarte biak sartu nituen interesgarria delako haurrak adinean gora doazela ulermen 

sistema sofistikatzen doan jakiteko.  

 Aurreko ikertzaileek ez bezala, nik ez nuen haur hauen EBBL-a neurtu. Batetik, 

EBBL-a ekoizpen mailako neurria da eta froga honetan ulermenari begira nago. 

Gainera, orain arte aurkeztutako datuetara jotzen badugu, haurrek duten EBBL-a eta 

ergatiboen ekoizpena korrelatiboak ez direla ikusten dugu.5  

Bestetik, froga egiteko aukeratu nuen metodologiak EBBL-eko neurketa zailtzen 

du. Frogan parte hartu zuten haurren kopurua oso altua da eta, ondorioz, denetariko 

haurrak zeuden: berbadunak, oso isilak, lotsatiagoak zirenak, eta abar. 

Komunikatiboak diren haurren EBBL-a neurtzea erraza izan daiteke baina hain 

hiztunak ez diren haurren EBBL-a neurtzeko zailtasun handiak izan ditudanez, ezin 

ditut konparatu.  

 Azkenik, helduen kontrol talde bat ere bildu nuen. Hamabi helduk hartu zuten 

parte esperimentuan: denak etxetik elebidunak (ikus 2. eranskina) eta denak D 

ereduan eskolatuak 3 urte zituztenetik. Gazteenak 18 urte zituen, zaharrenak, berriz, 

27 urte. EHUko Irakasle Eskolako lehen mailako ikasleak ziren. Beharrezkoa da kontrol 

talde bat izatea eta talde hau helduek osatzea, haurren sistema helduenarekin erkatu 

nahi dugulako.  

 

 

 

                                                           
4  Aurretik aipatu bezala (cf. 5. kap., 3. oinoharra), Brownek emankortzat jotzen du ezaugarri bat baldin eta 
ezaugarri horren erabilera beharrezkoa den %90 testuingurutan agertzen bada.  
 
5   Barreñak (1999:95) taula batean erkatzen ditu haurren adina eta EBBL-a. Ergatiboaren ekoizpenari dagokionez, 
Oitzen datuetan haurrak 2;00 urte dituenean aurkitu dezakegu lehenengo marka (EBBL-a 1.77 dela); Mikelen datuetan 
gan berriz, lehenengo –k haurrak 2;02 urte dituela agertzen da (EBBL-a 2.41 dela); azkenik, Peruren datuetan, 
lehenengo marka haurrak 2.05 urte dituela agertzen da (EBBLa 1.83 dela). Ikertzaile hauek guztiek, haurren garapen 
morfosintaktikoa neurtu arren, ez dute kasu marken agerrera garapen honekin lotzen, edo ez behintzat modu zuzenean.  
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6.1.2. Materialak 

 

Aurreko kapituluan azaldu bezala, haurrei hamazortzi perpausez osatutako 

bateria aurkezten nien: hauetatik hamabi dira perpaus esperimental propioak, beste sei 

perpaus horietatik bi entrenamendu bezala aurkezten ziren, eta beste lau perpaus 

betegarriak ziren (ikus 3. eranskina). 

 Hiru zerrenda esperimental prestatu nituen (ikus 3. eranskina), eta zerrenda 

bakoitzean perpaus bakoitzaren aldagai bat sartu nuen. Honekin bi helburu batera lortu 

nituen: batetik, haurrak aspertzea saihestu nuen (zerrenda bakarra prestatuta, perpaus 

bakoitzeko hiru aldagaiak eman beharko genizkiekeen haurrei eta froga luzatuko 

genukeen. Zenbat eta luzeagoa egin, orduan eta arrisku handiagoa zegoen umeen 

arreta galtzeko). Bestetik, aldagaiak hiru zerrendatan banatuta, emaitza arraroren bat 

sortuz gero, arazoa ale horrekin lotuta zegoen edo aurkeztutako morfemarekin lotuta 

zegoen jakiteko aukera izango nuen.  

 Hiru zerrendetan erabili nituen entrenamendu eta perpaus betegarri berberak, 

eta hiruretan perpaus hauen kokapena berdina izan zen. Perpaus esperimentalekin, 

berriz, beste modu batean jokatu nuen, zerrenda batetik bestera hauen kokapena 

aldatuz. Honekin ziurtatu nahi nuen perpaus esperimentalen posizioak ez zituela 

umeen aukerak baldintzatzen. Esaterako, demagun haurrak aspertu egiten direla eta 

azkenekoz aurkezten diren perpausei ez dietela arretarik jartzen; orduan, esperoko 

genuke perpaus hauei emandako erantzunak txarragoak izatea. Perpausek kokapen 

berdina izango balute, orduan ez genuke jakingo emaitzak txarrak diren perpaus 

esperimental jakin hori item txarra delako edo, beste barik, umeek arreta galdu 

dutelako. Aukeratu nuen bezala eginda, aldiz, haurren erantzunak txarragoak baziren 

hiru zerrendetako azkeneko itemetan, aukeraketa txarraren arrazoia itemetatik kanpo 

zegoela jakingo nuen. Horrela izan balitz, beldur barik esan nezakeen haurrak aspertu 

egin direla.  
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 Froga entrenamendu perpausekin hasten zen. Aurreko kapituluan azaldu dudan 

bezala, perpaus hauek sartzeko erabakia hiru arrazoigatik hartu nuen: batetik, marrazki 

liburuaren aurrean haurraren kokapena zuzentzen laguntzen zidatelako (aurrez aurre 

egon behar ziren eta ez liburuaren ezkerraldera edo eskuinaldera, haurrak marrazki 

guztiak maila/plano berean ikusi ahal izateko); bestetik, estimuluari zegokion marrazkia 

aukeratu aurretik haurrak irudi guztiak kontuan hartzen zituela egiaztatzeko eta 

ziurtatzeko balio zidalako; eta azkenik, haurrak nik emandako argibideak ulertzen 

zituela ziurtatzearren. Ondoren, lehenengo perpaus betegarria zetorren. Perpaus 

hauek iragazki bezala erabili nituen (ikus 1. oinoharra), perpaus betegarriak item 

esperimentalekin tartekatuz (ikus 3. eranskina). 

 Froga pilotuko materialetan egindako aldaketarik garrantzitsuena zentzugabeko 

morfemaren aukeraketari dagokio. Aurreko kapituluan nabarmendu den bezala, 

hasierako diseinuan -x morfema zentzugabearen ordez –l morfema frogatzea erabaki 

nuen (5.5.2 azpiatalean azaldutako arrazoiengatik).  

 Beraz, diseinu berri honetan hauexek dira frogatuko nituen baldintzak: 

 

a. ERGATIBOA. Perpausen subjektuak ergatiboarekin markatuta zeuden 

estimuluak:  

 Krokodiloa-k oinetakoa jantzi du 

b. ABSOLUTIBOA. Perpausen subjektuak absolutiboarekin markatuta zeuden 

estimuluak:  

 Krokodiloa-∅ oinetakoa jantzi du 

c. ZENTZUGABEKOA. Perpausen subjektuek –l zentzu-gabeko marka jasotzen 

zuten estimuluak:  

Krokodiloa-l oinetakoa jantzi du 

 

 Bestalde, pilotua egiterakoan konturatu nintzen beharbada marrazki batzuk ez 

zirela behar bezain argiak haurrentzat (altxorra eta habia hitzei zegokiena, esaterako) 
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eta hauek aldatzea erabaki nuen (eskularrua eta atea). Honen ondorioz, (ikus 5. 

kapitulua, zehaztasunak berrikusteko) perpaus batzuk aldatu behar izan nituen ( 3. 

eranskinean aldaketak markatuta daude).  

 Noan orain prozedurari zegokionez egin nituen aldaketak azaltzera.  

 

6.1.3. Prozedura 

 

 Aurreko kapituluan azaldu dudan bezala, bi urteko haurrek behar berezi batzuk 

dituzte hiru eta lau urteko haurrek ez dituztenak. Bi urteko haur batentzat gelatik irtetea 

mundu berri bat aurkitzea bezala izan daiteke: alde batetik, frogak gelan bere 

babeslearen rola betetzen duen irakaslearengandik banatzea eskatzen duelako 

(gogoratu froga beste gela batean egiten dela); eta bestetik, behin gela berrira joaten 

ausartuta, froga gelak estimulu berriak eskaintzen dizkielako haurrei.  

 Froga egunean haurrak arreta behar zen ekintzan jartzen zuela ziurtatzeko, bi 

urteko haurrei (eta horren ondorioz, beste haur guztiei ere) aldez aurretik froga gela 

izango zena erakustea erabaki nuen. Froga egin aurretik, bi aldiz joaten nintzen 

haurrekin gela honetara. Horrela, haurrak gela berria lasaitasun osoz ezagutzen 

joateko aukera zuen: esaterako, hormetan marrazkiak egonda, marrazkiak ikusi ahal 

zituen; kamera ere piztuta zegoenez, kamerarekin jolasteko eta kamerara ohitzeko 

aukera zuen; eta prozedura honela egiteak froga egunean haurra inguruarekin 

nahastea saihesteko aukera ematen zidan. 

 Honetaz gainera, froga aurreko bi egun hauetan, frogan bertan egin beharrekoa 

haurrekin entrenatzeko aukera nuen. Gelan zeuden liburu bi hartuta, haurra froga 

egunean kokatuta egongo zen bezala jarri eta liburuarekin froga egunean emango 

nizkion argibide berdinak erabilita, nirekin egingo zuen jolasa azaltzen nion. Nik 

esandakoari zegokion irudia topatu behar zuen. Lehenengo egunean erabiltzen nuen 

liburuak orri bakoitzeko marrazki bat zuen. Animalien marrazkiak ziren. Liburua 

zabalduta, orriz orri joanda, haurrari animaliak erakusten nizkion: 
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“Begira, hau animaliaz beteriko liburu bat da, ikusten? Katua, txakurra, 

barraskiloa, eta abar… Beno, ba honekin jolas bat egingo dugu, bai? Nik zuri 

gauza bat esan eta zuk hori marrazkietan topatu behar duzu, bale?” 

  

Bigarren egunean berriz, aukeratutako liburuak animali asko zituen irudikatuta 

orri bakoitzeko. Hau honela egiten nuen, haurrari nik esandakoa topatzeko arreta 

handia jarri behar zuela erakusteko. 

 Azkenik, hirugarren egunean froga egiten nion. Ordurako, haurra ohituta 

zegoen ikasgelatik irtetera froga gelara joateko. Gela hau ezaguna zenez, haurra ez 

zen inguruarekin nahasten; beraz, bigarren arazoa ere gaindituta zegoen. Eta, 

badaezpada ere, haurrari liburu berriaren egitura arrotza egiten bazitzaion, 

“entrenatzeko” perpaus bi gehitu nituen. Hauexek dira ematen nituen argibideak: 

 

(1) “Gaur liburu handi-handi bat ekarri dut, ikusten? Eta liburu honetan ere 

marrazkiak daude, bai? Begira, lau marrazki daude orri bakoitzeko. Zenbatuko 

ditugu? [haurrarekin batera: bat, bi, hiru eta lau haurrak zenbatzen ikasten daude 

edo dagoeneko ikasita baina asko gustatzen zaie gauzak zenbatzea. Horrela zer 

lortzen dugu? Haurrari jakinaraztea frogan modu aktiboan parte hartuko duela. Haur 

batzuekin honek oso ondo funtzionatzen du, haurrarengana hurbiltzeko modu polita da, 

“izotza” hausteko modu erraz bat da.] Eta ez dakit fijatu zaren baina marrazkiak 

diferenteak dira, bai? Begira, hemen zer dago? mutil bat semaforo baten 

ondoan, ezta? eta hemen? Neska bat zuhaitzaren ondoan. Eta hemen nor dago 

zuhaitzaren ondoan? Neska ala mutila? [haurrak erantzuten zuen oraingo honetan] 

Eta hemen? Nor dago semaforoaren ondoan? Neska ala mutila? [atzera ere, 

haurraren erantzuna] Ikusten? Diferenteak dira! Beno, ba egingo dugun jolasa 

aurreko egunetan egin duguna izango da. Nik zuri gauza bat esango dizut eta 

zuk erakutsiko didazu hori non dagoen, bale? 
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 Orduan, “neska zuhaitzaren ondoan dago” perpausa bota eta umeak irudia 

aukeratu behar zuen. Askotan, perpausaren ondoan, nik “non dago hori?” gehitu behar 

izaten nuen, haur batzuek marrazkia aukeratzeko horrelako formulazioaren beharra 

zutela zirudielako. Beste batzuetan perpausa esatearekin nahikoa izaten zen haurrak 

bere lana egiteko. Perpaus hauekin haurren joerak aurreikustea lortzen nuen: 

• Garrantzitsua zen oso haurra marrazkien aurre-aurrean egotea, ezkerretara 

kokatuta ez zuelako lau marrazkiei behar den moduan begiratzeko modurik 

izango eta ezkerraldeko marrazkiak baino ez hautatzeko arrisku handia 

zegoelako. Entrenamendu perpaus bi hauekin, haur hauen irudiaren aurrez 

aurreko kokapena ziurtatu ahalko genuen. 

• Beste batzuetan, haurrak artega egoten dira eta perpausa entzuten hasi 

bezain laster marrazki bat aukeratzen dute. Haurra gelditzen ez badugu, ez 

badiogu haurrari ondo azaltzen perpaus osoa entzun behar duela aukera 

bat egin aurretik, haurraren hautuak perpausean agertzen den subjektuaren 

araberakoak izateko arriskua izango dugu. Esaterako, “txerriak azenarioa 

jan du” estimulua “txerriak…” entzun eta haurrak txerri bat irudikatuta 

ikusten duen lehenengo marrazkia aukeratuko du. Oso garrantzitsua da, 

hortaz, haurrak geldirik egon daitezen lortzea, perpaus osoa entzutera 

behartzea eta honetarako, entrenamendu perpausak ezin aproposagoak 

dira. Aurreko baterian horrelako perpausik agertzen ez zenez, ume 

batengan arazo hau detektatu orduko, frogaren erdian geunden eta horren 

ondorioz, hasierako itemei emandako erantzunak ez ziren oso fidagarriak…  

 

Datuei egindako galderak azaldu aurretik, gogora ditzagun nire lan hipotesiak 

aurreikusten zituen erantzun motak. Euskaraz, ingelesez gertatzen den bezala, 

elementu funtzionalik ekoizten ez duten haurrek hauek hitzen jarioa banatzeko 

erabiltzen badituzte, orduan, diseinatutako frogaren arabera, honako hauxe espero 

genuen: 
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1. haurrek euren hizkuntzaren elementu funtzionalak ezagutuz gero, 

hobeto erantzun beharko zieten euskarazko funtzio elementu batekin 

markatuta dauden perpausei, hau da, ergatiboarekin edo 

absolutiboarekin markatutako perpausei, zentzugabeko morfe-

marekin markatutako perpausei baino. 

2. haurrek hizkuntzaren elementu funtzionalak identifikatzeaz gain, 

baldin bazekiten elementu funtzional bakoitzari dagokion testuingurua 

zein zen, orduan hobeto erantzun beharko zieten ergatiboarekin 

markatutako perpausei, absolutiboarekin markatutako perpausei 

baino.  

3. Aurreko kapituluan azaldu bezala, susmatzen genuen haurrek, 

hazten ziren heinean, sintaxiaren behar txikiagoa izango zutela: hau 

da, sintaxi ezak gero eta eragozpen txikiagoa izango zuela 

marrazkien aukeraketan. 

Noan orain froga honen emaitzak azaltzen.  

 

 

6.2. Emaitzak 

 

Emaitzak azaldu aurretik, froga honen diseinuak izan ditzakeen eragozpenak 

zerrendatu nahiko nituzke, gero emaitzekin erkatu ahal izateko. Froga honetan 

egonkorrak diren aldagaiak hauek dira: batetik, perpausen hitz hurrenkera (neutroa 

beti, hau da, SOV); eta bestetik, baldintza semantikoak: perpausei dagozkien 

marrazkietan ez dira norabide bikoitzeko ekintzak irudikatzen6; marrazki bakarra 

dagokio perpausari modu honetan aukeraketa erabat erraztuz. Diseinuan aldatzen den 

                                                           
 
6  Esaterako: “krokodiloak oinetakoa jantzi du” itema norabide bikoitzean irudikatuko bagenu, itemarekin batera bi 
marrazki hauek aurkeztu beharko genituzke: 1. krokodiloa oinetakoa janzten; eta arraroa baina oso dibertigarria izan 
daitekeen 2. oinetakoa krokodiloa janzten. Ekintzak honela irudikatzeak ahalegin handiagoa eskatuko lieke haurrei 
marrazkiak aukeratzeko orduan, batez ere absolutiboa edo zentzugabeko morfemarekin markatutako itemekin. Nire 
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baldintza bakarra perpausaren egitura morfosintaktikoa da: subjektuak ergatiboa, 

absolutiboa edo zentzugabeko morfema hartuko du.  

Demagun haurrek ez dutela sintaxia erabiltzen marrazkien aukeraketan. 

Frogaren diseinuagatik haurrek nahikoa lukete perpausetan ahoskatzen diren 

elementu horiek identifikatzea, subjektua eta objektua agertzen diren marrazkia 

aukeratzeko. Haurren aukeraketa honelakoa balitz, esperoko genuke haurrek marrazki 

zuzena aukeratzea honi dagokion perpausaren subjektua edozein morfemarekin 

markatuta dagoela ere (ergatiboa zein absolutiboa zein zentzugabeko morfema). Kasu 

honetan, ergatiboa, absolutiboa edo zentzugabeko morfemarekin markatutako 

perpausei emandako erantzun zuzenen portzentajeak ehunetik oso gertu egon 

beharko lirateke.  

Imajina dezagun orain haurrek beste estrategia bat erabiltzen dutela marrazkiak 

aukeratzeko: perpausaren lehenengo eta nabarmenena den elementuan oinarritutako 

aukeraketa egiten dutela. Kontuan izanda hitz hurrenkera neutroa mantentzen dela 

esperimentu osoan zehar, orduan haurren erantzunak T eta S motatakoak izan 

beharko lirateke (ikus marrazkien banaketa 5.3.3 azpiatalean) eta hauen arteko 

diferentzia ez litzateke estatistikoki esanguratsua izango.  

Azkenik, haurrek morfosintaxia erabiliko balute, orduan aurretik aipatu ditugun 

erantzun motak esperoko genituzke: ergatiboarekin markatutako estimuluen ondoren 

aukera zuzen gehiago, absolutiboarekin edo zentzugabeko morfemarekin markatutako 

estimuluen ondoren baino.  

Arestian azaldutakoa argitu nahian, hauxe aztertuko dut: 6.2.1. azpiatalean, 

haurren erantzun motak aurkeztuko ditut: hauen artean, zenbat diren zuzenak (T), 

zenbat subjektuan oinarritutakoak (S), zenbat diren objektuan oinarritutakoak (O); eta 

azkenik, zenbat perpausarekin zerikusirik ez duten erantzunak (A). 

                                                                                                                                                                          
aukera haurrei lana erraztea izan da. Lanik errazena eman eta gero, nire hipotesia egiaztatzen bada, orduan hipotesiak 
oraindik indar handiagoa izango du.  
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Gero, 6.2.2. azpiatalean, esperimentu honen muinean sartuko naiz: estimuluen 

araberako erantzunak aztertuko ditut. Baina, aldez aurretik, egiaztatuko dut eskolen 

arabera haurren erantzunen artean desberdintasunik dagoen (a); bai eta zerrendei 

emandako erantzunen artean ere ezberdintasunik dagoen (b). Direlako (a) eta (b) 

ataletan egindako azterketetan hau ondorioztatuko banu: batetik eskola hauetako 

ikasleek emandako erantzunak berdintsuak direla, eta bestetik zerrendei emandako 

erantzunen artean ere ez dagoela estatistikoki esanguratsua den diferentziarik, haur 

hauek guztiek emandako erantzunak batera aztertu nitzake.  

Hurrengo urratsa erantzun zuzenen portzentajeak neurtzea izango da: 

ergatibodun estimuluen ondoren, absolutibodun estimuluen ondoren eta zentzugabeko 

morfemarekin markatutako estimuluen ondoren. Portzentaje hauen arteko diferentziak 

estatistikoki esanguratsuak diren aztertu behar dugu.  

Geroko 6.2.3. azpiatalean, berriz, frogaren diseinuak errazten dituen bestelako 

ezaugarriak aztertuko ditut: hasteko, haurrek marrazkiak aukeratzeko hauen 

kokapenaren araberako joerarik duten egiaztatuko dut (a); gero, neska eta mutilen 

artean froga egiterako orduan diferentziarik dagoen aztertuko dut (b); eta azkenik, 

euskara guraso biengandik edo bakarrarengandik ikasteak ulermenean eraginik 

daukan aztertuko dut (c). 

Emaitza hauen guztien interpretazioa egiteko, froga estatistiko ez-

parametrikoak erabili ditut.7  Aipatuko ditudan frogak batezbestekoen arteko 

deskribapenean eta konparaketan lagunduko didate. Hauen artean, Mann-en U (lagin 

edo neurri askeak konparatzeko balio duena),  Wilcoxon-en W (neurrei errepikatu edo 

erlazionatuak konparatzeko balio duena), eta Kruskal-Wallisen H proba (bi talde baino 

gehiagoren batezbestekoen konparaketak egiteko balio duena).  

 

 

                                                           
7 Froga ez parametrikoak erabili ditut esperimentuan parte hartu zuten subjektuen laginaren tamaina txikia delako 
(hauen emaitzak banaketa normalari jarraitu arren).   
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6.2.1. Erantzun motak 

 

Lehenik eta behin talde osoari dagozkion emaitzak jakinaraziko ditut eta gero 

taldez talde aztertuko ditut haur hauen jarrerak: T, erantzun zuzena litzateke; S 

erantzuna litzateke perpaus esperimentalak duen subjektu bera baina objektu 

ezberdina duena; O erantzuna litzateke perpaus esperimentalak duen objektu bera 

baina subjektu ezberdina duena; eta azkenik, A erantzuna beste subjektu eta objektu 

bat dituena litzateke.  

 
1. taula: Erantzun mota ezberdinen portzentajeak.* 

 

 T S O A 

Talde osoa 81% 16% 2% 0% 

2.04-2.09 72% 23% 4% 1% 

2.10-3.03 79% 19% 2% 0% 

3.04-4.01 92% 7% 1% 0% 

HELDUAK 100% 0% 0% 0% 

 
* Edozein estimuluri emandako erantzunak dira hauek, hau da berdin ergatiboarekin, 
absolutiboarekin zein zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei emandako 
erantzunak. Hiru zerrendetako emaitzak batera hartu ditut.  

 

Talde osoari erreparatzen badiogu, egiaztatzen dugu erantzun gehienak 

zuzenak direla, hau da, edozein estimulu entzunda, haurrek erantzun zuzena ematen 

dutela. Honek erakusten du haurren ulermena nahiko sofistikatua dela dagoeneko. 

Dena dela, ez dira oraindik helduen mailara heldu, hauek %100ean ematen baitute 

erantzun zuzena.  

Garapen nabarmen bat antzematen da: lehenengo adin taldeak %72an baino 

ez du marrazki zuzena aukeratzen. Erratzen direnean, haur hauek subjektuan 

oinarritutako aukera egiten dute, hau da, entzundako perpausaren subjektua 

irudikatuta dagoen marrazkia aukeratzen dute. Subjektuaren araberako aukeraketa 
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%23an gertatzen da. Objektuaren araberako aukeraketa, berriz, nahiko bazterrekoa 

da, %4an baino ez da gertatzen. Gauza bera esan dezakegu hirugarren distraktoreari 

dagokionez. Honek adieraziko luke haurrak arreta edo interesa galdu duela, talde 

honek horrelako aukerak %1ean baino ez du egiten.  

Bigarren adin taldeak, aurreko taldeak baino gehiagotan aukeratzen du 

marrazki zuzena, %79an hain zuzen ere. Erantzun zuzenen ehunekoak gora egiten 

duen heinean, subjektuaren araberako erantzunen kopuruak behera egiten du. Talde 

honek %19an egiten du subjektuan oinarritutako aukera. Objektuaren araberako 

aukeraketak ere behera egin du, oraingo honetan %4ra baino ez da iristen. Talde 

honetan inork ez du perpausarekin zerikusirik ez duen hirugarren distraktorea 

aukeratu. 

Hirugarren adin taldearen erantzunak oso hurbil daude helduek ematen dituzten 

erantzunetatik: %92an aukeratzen dute marrazki zuzena. Subjektuan oinarritutako 

erantzunak nabarmen gutxitu dira, %7ra baino ez dira heltzen. Oraingo honetan, 

objektuan oinarritutako erantzunak izango dira bazterrekoak, %1ean baino ez dute 

aukera hau egiten. Eta aurreko taldean bezala, talde honetan ere inork ez du 

hirugarren distraktorea aukeratu.  

Datu hauek egoeraren azaleko irudia osatu arren, adierazgarriak eta bereziki 

interesgarriak dira; ez dezagun ahaztu askotan esan dela haur hauek gramatikaren 

hastapenetan daudela. Zeren adierazgarri dira emaitzak? Froga honen diseinuan hitz 

hurrenkera bakarra erabili dugu: SOV, euskaraz hitz hurrenkera neutrotzat hartzen 

dena. Honetaz gainera, baldintza semantikoak ere mantendu dira -ez dut inolako 

bihurkeriarik erabili-, marrazki zuzen bakarra dago, ez dut aukeratu norabide bikoitzeko 

ekintzak irudikatzea. Hortaz, eta esan bezala, froga honetan aldatzen diren baldintza 

bakarrak baldintza morfosintaktikoak dira.  

Arestian, 6.2 atal honen sarreran, aipatu bezala, pentsatu genezakeen, froga 

dagoen moduan diseinatuta dagoelako, haurrek aukera zuzena beti edo ia beti egin 

beharko luketela. Ikusten dugunez, aukeraketa zuzenen portzentajeak nahiko altuak 
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dira baina ez dira beti zuzenak. Erratzen direnean, haurrek perpaus esperimentalak 

duen subjektu bera duen beste marrazkia aukeratzen dute. Pentsatu genezake, beraz, 

subjektuaren araberako aukeraketa egiten dutela. Ez da honela, T eta S dira subjektu 

bera irudikatzen duten marrazkiak eta subjektuaren araberako aukeraketa eginez gero, 

T eta S neurri berean aukeratzea esperoko genukeelako (portzentajeak berdintsuak 

izan beharko lirateke). Emaitzetan ikusten den bezala, haurrek T erantzunak ematen 

dituzte S erantzunak baino hiru bider sarriago.  

 

6.2.2. Estimuluen araberako erantzunak 

 

Estimuluak ergatiboarekin, absolutiboarekin edo zentzugabeko morfemarekin 

markatuta egoteak haurren erantzunetan eraginik daukan egiaztatu aurretik, eskolaren 

arabera diferentziarik dagoen egiaztatu nahi dut. Diferentziarik ez balego, eskola 

bietako haurren emaitzak batera har nitzake.  

 

(a) Eskola bietako haurren erantzunak 

 

Kapituluaren hasieran subjektuei dagokien atalean azaldu dudan bezala, bi 

ikastoletako haurrak hartu behar izan ditut ikerketa hau osatzeko. Garrantzitsua da, 

beraz, ikastola bi hauetako haurrek froga modu berean egin duten argitzea, hots, 

erantzuteko orduan ezberdintasunik dagoen talde bi hauen artean.  

Oraingo honetan ez ditut talde osoari dagozkion datuak azalduko. Arrazoia oso 

sinplea da: lehenengo eta bigarren adin taldeetan, bi ikastoletako haurrak daude. 

Hirugarren taldean, berriz, dauden hogeita bat haurrak Lauaxetakoak dira eta hauek 

nagusiak direnez, eta talde nagusiena froga ondoen egiten duena denez, normala 

litzateke desberdintasunak topatzea baina hauek ez lirateke eskolen inguru 

soziolinguistikoaren ondorioak, adinaren ondorioak baino. Beraz, lehenengo eta 

bigarren taldeko umeen datuak baino ez ditut aurkeztuko atal honetan: 
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2. taula. Ikastolaren araberako neurketa. 

 
Ergatiboa Absolutiboa Zentzugabekoa  

Begoñazpi Lauaxeta Begoñazpi Lauaxeta Begoñazpi Lauaxeta 

2.04-2.09* 11,96 13,25 12,86 12,00 12,75 12,15 

2.10-3.03** 9,77 13,00 11,04 10,94 10,23 12,25 

 
* Adin tarte honetan, Begoñazpiko haurrak: 14, Lauaxetako haurrak: 10 
** Adin tarte honetan, Begoñazpiko haurrak: 13, Lauaxetako haurrak: 8 

 

Lehenengo adin tarte honetako 14 haur dira Begoñazpi ikastolakoak, beste 

hamarrak Lauaxeta ikastolakoak dira. Mann-Whitneyren frogak erakusten du ikastola 

batean edo bestean eskolatuta haurrek modu bertsuan erantzuten dietela aurkeztutako 

estimuluei. Ergatiboarekin markatutako perpausei emandako erantzunak berdintsuak 

dira (U=62,500; p=0,666). Absolutiboarekin markatutako perpausei erantzuteko joera 

berdintsua da baita ere (U=65,000; p=0,796). Berdin gertatzen da zentzugabeko 

morfemarekin markatuta dauden estimuluei emandako erantzunekin (U=66,500; 

p=0,841). 

Bigarren adin taldean 13 ume daude Begoñazpi ikastolakoak eta beste 8 

umeak Lauaxeta ikastolakoak dira. Mann-Whitneyren froga estatistikoak erakusten 

duenez, haurrek ez dute modu ezberdinean erantzuten ikastola batekoak edo 

bestekoak izanda. Ergatibodun estimuluei emandako erantzunak berdintsuak dira 

(U=36,000; p=0,268), absolutibodun estimuluei emandako erantzunekin berdin 

gertatzen da (U=51,000; p=0,972) eta amaitzeko, zentzugabeko morfemarekin 

markatutako estimuluei emandako erantzunak ere berdintsuak dira (U=42,000; 

p=0,500). 

Behin jakinda ez dagoela arazorik haur hauek guztiak batera hartzeko, eskola 

bi hauetako umeak talde berekoak izango balira bezala hartuko ditut.  
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(b) Zerrenden araberako erantzunak 

 

Goazen orain labur zerrendei emandako erantzunen artean diferentziarik ote 

dagoen ikustera. Aurreko 6.1. atalean azaldu den bezala, estimuluen aldagaiak hiru 

zerrendatan banatzea erabaki nuen; perpausen hiru aldagaiak zerrenda bakar batean 

aurkeztuta, haurrak aspertzeko arriskua zegoelako. Beraz, garrantzitsua da 

egiaztatzea zerrenda hauetako estimulu ezberdinei emandako erantzunen artean ez 

dagoela diferentzia esanguratsurik erantzun guztiak batera hartu ahal izateko.  

Talde osoaren emaitzak hartuko ditut kontutan. Kruskal-Wallis froga 

estatistikoaren argitan, ergatibodun estimuluei emandako erantzunak ez dira 

diferenteak (U=1,838; p=0.399). Berdin gertatzen da absolutibodun estimuluei 

emandako erantzunei erreparatuta: ez dira zerrenda batetik bestera aldatzen 

(U=4,244; p=0.120). Zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei emandako 

erantzunak ere ez dira aldatzen (U=2,939; p=0.230). Beraz, estimuluen aldagaiak 

zerrendatan banatzeak ez dauka eraginik haur hauen erantzunetan eta erantzun 

guztiak batera aztertu nitzake.  

 

(c) Estimuluaren araberako erantzun zuzenen kopuruak 

  

Goazen orain gehien axola zaigun azterketa egitera:  

 
3. taula. Erantzun zuzenak aldagaiaren arabera.  

 
 Ergatiboa Absolutiboa Zentzugabekoa 

Talde osoa %86 %82 %75 

2.04-2.09 %84 %72 %59 

2.10-3.03 %77 %81 %79 

3.04-4-01 %96 %94 %87 

HELDUAK %100 %100 %100 
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Azaleko emaitzei erreparatuta, aurreikuspenak egiaztatzen direla sumatzen 

dugu. Haurrek, orokorrean, gehiagotan aukeratzen dute marrazki zuzena entzuten 

duten estimulua ergatiboarekin markatuta badago (%86), absolutiboarekin (%82) edo 

zentzugabeko morfemarekin (%75) markatuta baino. Wilcoxonen signodun rangoen 

froga estatistikoak erakusten duen bezala, ergatibodun eta absolutibodun estimuluei 

emandako erantzunen arteko diferentzia ez da estatistikoki esanguratsua (Z=-1,396; 

p=0.163). Ergatibodun eta zentzugabeko morfemadun estimuluei emandako 

erantzunen arteko diferentzia, berriz, estatistikoki esanguratsua da (Z=-2,981; p<0.01). 

Berdin gertatzen da absolutiboarekin eta zentzugabeko morfemarekin markatuta 

dauden estimuluei emandako erantzunen arteko diferentziarekin; hau ere, estatistikoki 

esanguratsua da (Z=-2,632; p<0.05). Beraz, emandako erantzun zuzenak ergatiboaren 

ostean ugariago izan arren, estatistikoki ez legoke diferentziarik ergatibo eta 

absolutiboaren ondoko erantzunen artean. Haur guztiek bereizten dituzte euren 

hizkuntzaren parte diren morfemak batetik, eta zentzugabeko morfema bestetik.  

Talde osoari begiratzeak azaleko irudi bat baino ez digu ematen, talde honek 

adin tarte zabal bateko haurrak hartzen dituelako (2;04tik 4;01era) eta, hortaz, 

hizkuntzaren garapenaren ikuspegitik, uniformea ez delako. Irudikatutako egoera adin 

tarteka aztertu beharra dago. Adin tarte hauek hizkuntzaren garapenaren maila 

berdinean dauden haurrek osatzen dituzte. Beraz, azterketa taldeka eginda, egoeraren 

irudi zehatzago bat lortuko dugu.  

Lehenengo adin talde honetan sartzen diren haurren emaitzak dira gure 

esperimentuaren helburua. Emaitzak biziki interesgarriak dira. Haurrek %84 alditan 

aukeratzen dute marrazki zuzena entzuten dituzten estimuluak ergatiboarekin 

markatuta badaude. Estimuluak absolutiboarekin markatuta badaude berriz, erantzun 

zuzenen kopurua apalagoa da eta %72ra baino ez da heltzen. Zentzugabeko 

morfemarekin markatuta dauden estimuluei emandako erantzun zuzenak %59ra baino 

ez dira helduko. Wilcoxonen frogak erakusten du kopuru hauen guztien arteko 

diferentziak estatistikoki esanguratsuak direla. Lehenik eta behin, ergatibo eta 
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absolutiboaren arteko diferentziak (Z=-2,527) p<0.05-eko esanguratsutasuna izango 

du. Ergatibo eta zentzugabeko morfemaren arteko diferentziak (Z=-3,447) p<0,01-eko 

esanguratsutasuna izango du. Absolutibo eta zentzugabeko morfemen arteko 

diferentzia ere esanguratsua da (Z=-2,144; p<0,05).  

Honek guztionek zer esan nahi du? Kasu markak modu helduan ekoitzi ez 

arren, haurrek morfema hauek bereizten dituztela. Batetik, gramatikalak diren 

morfemak (ergatiboa eta absolutiboa) asmatutako morfematik bereizten dituzte. 

Bestetik, gramatikalak diren morfemak ere bereizten dituzte, bakoitzari zein testuinguru 

dagokion badakitela aditzera emanda (gehiagotan aukeratzen baitute marrazki zuzena 

ergatiboaren ostean absolutiboaren ostean baino). Gure hipotesia egiaztatzen da, 

eta funtzio elementu hauek haurren sistemaren parte direla esan dezakegu hitzen 

jarioa prozesatzeko erabiltzen baitituzte! 

Bigarren adin taldearen emaitzek garapenaren bigarren maila bat erakutsiko 

lukete. Haur hauen erantzun zuzenak %77ra heltzen dira ergatiboarekin markatutako 

estimuluak entzun ondoren. Erantzun zuzenak %81era heltzen dira entzuten dituzten 

estimuluak absolutiboarekin markatuta badaude eta %79ra zentzugabeko 

morfemarekin markatuta badaude. Kopuru hauen arteko diferentziak ez dira 

estatistikoki esanguratsuak.  

Ergatiboarekin markatutako eta absolutiboarekin markatutako estimuluei 

emandako erantzun zuzenen arteko diferentziak (Z=-0,737) p=0.461eko 

esanguratsutasuna izango du. Ergatiboarekin eta zentzugabeko morfemarekin 

markatutako estimuluei emandako erantzun zuzenen arteko diferentziak (Z=-0,263) 

p=0,793eko esanguratsutasuna izango du. Absolutiboarekin eta zentzugabeko 

morfemarekin markatutako estimuluei emandako erantzun zuzenen arteko diferentziak 

ere (Z=-0,284) p=0,776eko esanguratsutasuna izango du.  

Hirugarren adin taldearen emaitzak ere desberdinak dira. Beharbada, 

ulermenaren garapenaren hirugarren mailan zer gertatuko litzatekeen adieraziko 

lukete. Oraingo honetan erantzun zuzenen kopuruak askozaz ere altuagoak dira. 



 181

Ergatibodun estimuluei emandako erantzun zuzenak %96ra heltzen dira. 

Absolutibodun estimuluei emandako erantzun zuzenak %94ra heltzen dira. Eta, 

azkenik, zentzugabeko morfemadun estimuluei emandako erantzun zuzenak %87ra 

heltzen dira.  

Wilcoxonen frogak erakusten du ergatiboarekin eta absolutiboarekin 

markatutako estimuluei emandako erantzun zuzenen arteko diferentzia ez dela 

estatistikoki esanguratsua (Z=-0,707; p=0,480). Ergatiboarekin eta zentzugabeko 

morfemarekin markatutako estimuluei emandako erantzun zuzenen arteko diferentzia, 

berriz, estatistikoki esanguratsua da (Z=-2,000; p<0.05). Azkenik, eta aurreikus 

dezakegunez, absolutiboarekin eta zentzugabeko morfemarekin markatutako 

estimuluei emandako erantzun zuzenen arteko diferentzia ez da estatistikoki 

esanguratsua (Z=-1,459; p=0,145).  

Haurrak helduen eredura hurbiltzen doaz. Helduek erantzun zuzena ematen 

dute edozein estimulu entzuten dutela ere. Froga honetan parte hartu zuten helduei, 

esperimentua egin ondoren zenbait galdera egiteko aukera izan nuen. Interes berezia 

nuen helduek –l markarekin ahoskatutako estimuluak nola prozesatzen zituzten 

jakiteko. Erantzunak oso adierazgarriak izan ziren: denek bat egin zuten nire akats bat 

(speech error) zela uste izan zutela azpimarratuta.8

 

6.2.3. Bestelako azterketak  

 

(a) Marrazkien kokapenaren araberako joerak 

 

Ikus dezagun orain haurrek marrazkiaren kokapenaren araberako joerarik 

erakusten duten. Gogora dezagun item esperimental bakoitzarekin lau marrazki 

                                                           
8  Hasieran azaldu bezala, froga honetan parte hartu duten helduak elebidunak dira jaiotzatik. Honetaz gainera, 
hamasei urte zeuzkanean euskara ikasten hasi zen heldu batek froga egin nahi izan zuen. Froga egin zuenean 28 urte 
zituen eta euskaraz modu ezin egokian egiten zuen. Honen emaitzak ez nituen kontutan hartu baina berak, froga 
egiterakoan egindako komentario bat hona ekarri nahiko nuke bereziki interesgarria delakoan. “Oiloal arrautza ipini du” 
perpausa entzun ondoren, heldu honek esan zidan “nik ez dakit zer den larraultza”. Komentario honetan oinarrituta egin 
daitekeen hausnarketa honako hau da: helduak badaki zein den testuinguru horretan agertu beharko litzatekeen funtzio 
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erakusten nituela: T, S, O eta A egoerak irudikatzen zituztenak. Lehenagoko 5.3.3 

azpiatalean aipatu dudan bezala, diseinua marrazkiei dagokienez ere orekatua da. 

Marrazki mota bakoitza hirutan agertzen da posizio bakoitzean: horrela, goiko 

ezkerraldean hiru T marrazki daude, goiko eskumaldean beste hiru T marrazki, beheko 

ezkerraldean beste hiru eta beheko eskuinaldean azkeneko hirurak. Gauza bera 

gertatzen da S, O eta A marrazkiekin, hauek ere modu orekatuan agertzen dira gune 

ezberdinetan.  

 
4. taula. Aukeraketen rangoak posizioaren arabera 

 
 Goiko 

ezkerraldea 

Goiko 

eskuinaldea 

Beheko 

ezkerraldea 

Goiko 

eskuinaldea 

Talde osoa 2,88 2,16 2,86 2,10 

2.04-2.09 2,79 2,25 2,77 2,19 

2.10-3.03 2,95 1,95 3,07 2,02 

3.04-4.01 2,90 2,26 2,76 2,07 

 

Talde osoaren erantzunen rangoak ikusita, hauen arteko diferentziak 

estatistikoki esanguratsuak direla esan beharra dago. Friedman-en frogak erakusten 

du haur hauek ezkerraldeko marrazkiak aukeratzeko joera dutela (U=28,826; p<0,001). 

Dena dela, aurreko analisietan egin dudan bezala, ezaugarri hau ere adin tarteka 

aztertzea proposatu nahiko nuke. 

Lehenengo adin taldearen emaitzei Friedman-en froga aplikatuta (U=5,121; 

p=0,163), talde honetan dauden haurrek marrazkien kokapenaren araberako joerarik 

ez dutela erakusten egiaztatu dezakegu.  

Bigarren taldearen emaitzak estatistikoki aztertuta (U=17,278; p<0,01), haur 

hauek marrazkien kokapenaren araberako joera erakusten dutela esan beharra 

                                                                                                                                                                          
elementua (ergatiboa) eta beste soinu bat entzun duenez, zuzenean hartu du hots hori hurrengo hitzaren partetzat.  
Honek berretsiko luke ulermenerako erabili dudan argudiaketaren balioa. 
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daukat. Goian zein behean dauden ezkerraldeko marrazkiak nahiago dituzte 

eskuinaldean agertzen direnak baino.  

Azkenik, hirugarren taldean bigarren taldeak erakutsitako joera egiaztatzen da. 

Haur hauek ere ezkerraldeko marrazkiak nahiago dituzte eskuinekoak baino 

(U=10,089; p<0.05). Helduek, berriz, ez dute inolako joerarik erakusten.  

Kontuan hartuta batetik diseinua orekatuta dagoela (hau da, haurrek ez luketela 

aukeratu beharko marrazkien posizioaren arabera), eta bestetik ziurtatu dugula haur 

guztiak posizio berdinean kokatzen direla marrazki liburuaren aurrean (hots, aurrez 

aurre), bigarren eta hirugarren adin tarteko haurrek erakusten duten joera azaldu 

beharra dago.  

Oso interesgarria da haur gazteenek ez dutela inolako joerarik erakusten 

egiaztatzea: euren aukeraketak ez du zerikusirik marrazkien kokapenarekin. Bestetik, 

bigarren eta hirugarren adin tarteko haurrek ezkerraldean agertzen diren marrazkiak 

aukeratzeko joera erakusten dute. Idiazabalek (k.p.) adierazi didanez, joera honek 

zerikusia izan dezake irakurketaren ikasketarekin.  

Ferreirok (1997) azaltzen duen bezala, haurrak ez dira irakurtzen hasten 

eskolan irakurtzeko saioak egiten direnean. Askozaz aurretik, haurrak konturatzen dira 

letrez inguratuta daudela eta letrak irakurtzeko erabiltzen direla. Askotan, eskola 

mailan instrukzio formala jaso aurretik, haurrak euren inguruan ikusten dutena 

irakurtzen edo interpretatzen saiatzen dira. Marrazkiak ere irakur daitezke eta, 

beharbada, haurrak konturatzen dira ezkerretik eskuinera irakurtzen dela eta horrekin 

bide dago lotuta erakusten duten joera hau.  

“Vamos a considerar únicamente las suposiciones que esto encierra con respecto a la 

información disponible. La lengua escrita es un objeto de uso social, con una existencia 

social (y no meramente escolar). Cuando los niños habitan un ambiente urbano, 

encuentran escrituras por todas partes (letreros de la calle, envases comerciales, 

propagandas, carteles en la TV, etc.) En el mundo circundante están todas las letras, 

no en un orden preestablecido sino con la frecuencia que cada una de ellas tiene en la 

escritura de la lengua. Todas las letras en una gran cantidad de estilos y tipografías. 

Nadie puede impedir al niño que las vea y se ocupe de ellas.” (Ferreiro 1997: 25)  
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Beraz, kontuan hartuta lehenengo adin taldeak ez duela inolako joerarik erakusten eta 

beste biek, aitzitik, bai, Ferreiroren proposamenaren ildotik, adin tarte hauetako 

haurren jokabideak irakurketarekin lotuta egon daitezkeela proposatu nahi dut.  

 

(b) Sexuaren araberako diferentziarik ote dago haurren erantzunetan? 

 

Atal honen helburua nesken eta mutilen artean diferentziarik dagoen aztertzea 

da. HEGEHJ-BUSDE taldeak bildutako datuak lau mutilenak ziren eta gero, Zubirik 

neska baten datuak eskuratu arren, ez da modurik izan konparaketak egiteko.  

Froga honetan parte hartu duten subjektuak, berriz, 66 dira. Hauen artean 36 

neska eta 30 mutil daude (ikus 2. eranskina). Goazen desberdintasunik dagoen 

ikustera. Laugarren taula honetan agertzen diren kopuruak Mann-Whitney frogaren 

bitartez kalkulatu ditut. Kopuruek rangoak adierazten dituzte.  

 
 
5. taula. Neska (N) eta mutilen (M) erantzunen arteko desberdintasunak.*  
 

Ergatiboa Absolutiboa Zentzugabekoa  

Neskak Mutilak Neskak Mutilak Neskak Mutilak 

Talde osoa 35,92 30,60 34,28 32,57 32,11 35,17 

2.04-2.09 12,50 12,50 12,47 12,56 11,47 14,22 

2.10-3.03 12,13 10,31 11,38 10,77 10,50 11,31 

3.04-4.01 11,69 9,88 11,46 10,25 11,38 10,38 

Helduak -- -- -- -- -- -- 

 

* Taulan agertzen diren kopuruak rangoak dira. 
 

Talde osoaren datuak hartuta, neskek eta mutilek estimuluen hiru aldagaiei 

emandako erantzunak berdintsuak direla esan beharra dago; ez dago nesken eta 

mutilen artean inolako diferentziarik. Ergatibodun estimuluei emandako erantzunetan 

ez dago diferentziarik (U=453,000; p=0,207); berdin gertatzen da absolutibodun 
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estimuluei emandako erantzunekin (U=512,000; p=0,685) edo zentzugabeko 

morfemarekin markatuta dauden estimuluei emandako erantzunekin (U=490,000; 

p=0,497). Goazen datuak adin tarteka aztertzera.  

Lehengo adin tarteari dagokionez, talde osoan gertatzen den bezala, hemen 

ere ez dago ezberdintasunik neska eta mutilen artean. Ergatibodun estimuluei 

emandako erantzunetan ez dago diferentziarik (U=67,500; p=1,000); absolutibodun 

estimuluekin berdin gertatzen da (U=67,000; p=1,000); eta azkenik, zentzugabeko 

morfemarekin markatutako estimuluei emandako erantzunetan ere ez dago 

desberdintasunik (U=52,000; p=0,379). 

Bigarren adin tarteari begiratuta, atzera ere ez dago desberdintasunik nesken 

eta mutilen artean. Ergatiboarekin markatutako estimuluei emandako erantzunak ez 

dira estatistikoki ezberdinak (U=36,000; p=0,268); absolutiboarekin markatutako 

estimuluei emandako erantzunekin berdin gertatzen da (U=51,500; p=0,972) eta 

berriro ere, zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei emandako erantzunen 

artean ez dago diferentzia estatistikorik (U=42,000; p=0,500). 

Hirugarren adin tartean dauden nesken eta mutilen artean ez dago 

ezberdintasunik aurkeztutako estimuluei dagokienez. Ergatibodun estimuluei 

emandako erantzunak ez dira estatistikoki diferenteak (U=43,000; p=0,547); 

absolutibodun estimuluei emandako erantzunak ez dira estatistikoki diferenteak 

(U=46,000; p=0,697) eta berdin gertatzen da zentzugabeko morfemarekin markatutako 

estimuluei emandako erantzunekin (U=47,000; p=0,750). 

Beraz, hizkuntzaren jabekuntzaren arlo honetan behintzat ez dago 

ezberdintasunik nesken eta mutilen artean.  
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(c) Euskara guraso biek edo bakarrak erakusteak eraginik ote dauka haur hauen 

emaitzetan? 

 

Batutako datuen analisia amaitzeko arlo hau arakatu nahiko nuke. Subjektuen 

zerrendak egin nituenean, haurrek hizkuntza norengandik jasotzen zuten kontuan hartu 

nuen. Elebitasuna modu ezberdinetan definitu izan da. Elebiduntzat hartu ditzakegu 

euskara guraso biengandik jasotzen duten haurrak zein guraso bakarrarengandik 

jasotzen dutenak, baldin eta azkeneko hauek haurrarekin hizkuntza modu 

sistematikoan erabiltzen badute.  

Subjektuei eskainitako azpiatalean azaldu dudan bezala (6.2.1.), nik hartutako 

haurrak elebiduntzat hartu ditzakegu. Gurasoek betetako galdetegiak, irakaslearen 

irizpidea eta nire irizpidea batera hartuta baldintza hauek betetzen zituzten hirurogeita 

hemeretzi umerekin egin dut lan. Baina, interesgarria da oso talde bi hauen artean 

desberdintasunik dagoen ikustea, hau da, batetik guraso biengandik jaso dutenak eta 

bestetik guraso bakarrarengandik jaso dutenak erkatzea. 

 

6. taula. Euskararen iturriaren araberako analisia*. 

 
Ergatiboa Absolutiboa Zentzugabekoa  

Gur.biak Bakarra Gur.biak Bakarra Gur.biak Bakarra 

Talde osoa 33,50 33,50 35,36 29,77 36,49 27,52 

2.04-2.09 12,13 13,25 13,09 11,31 13,09 11,31 

2.10-3.03 9,55 12,60 12,41 9,45 12,82 9,00 

3.04-4.01 11,26 9,88 10,53 13,00 11,59 8,50 

Helduak -- -- -- -- -- -- 

 
* Taula honetan agertzen diren kopuruak rangoak dira. 
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Berrogeita lau subjektu daude euskara guraso biengandik jaso dutenak. Beste 

hogeita bi haurrek guraso bakarrarengandik jaso dute euskara. Mann-Whitney frogak 

haur hauen emaitzen artean diferentziarik ez dagoela erakusten du. Ergatibodun 

estimuluei emandako erantzunak berdinak dira talde baten zein bestean (U=484,000; 

p=1,000). Absolutibodun estimuluei emandako erantzunak ere nahiko berdintsuak dira 

(U=402,000; p=0,226). Zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei emandako 

erantzunek, berriz, desberdinak izateko joera erakusten dute (U=352,500; p=0,059). 

Goazen lehenengo adin tarteari dagozkion datuak aztertzera. Talde honetan 

hamasei haur daude euskara guraso biengandik jaso dutenak, eta beste zortziek 

guraso bakarrarengandik jaso dute hizkuntza hau. Mann-Whitney frogak erakusten du 

kasu honetan ere ez dagoela desberdintasunik hizkuntza guraso bakarrengandik edo 

biengandik jasoz gero. Ergatiboarekin markatuta dauden estimuluei emandako 

erantzunak berdintsuak dira (U=58,000; p=0,742). Absolutiboarekin markatuta dauden 

estimuluekin berdin gertatzen da (U=54,500; p=0,569). Azkenik, zentzugabeko 

morfemarekin markatuta dauden estimuluei emandako erantzunak ere berdintsuak dira 

(U=54,500; p=0,569). 

Bigarren adin tartearen emaitzekin beste horrenbeste gertatzen da, ez dago 

ezberdintasunik euskararen jatorriari dagokionez. Hamaika haur daude euskara guraso 

biengandik jaso dutenak eta beste hamarrek guraso bakarrarengandik jaso dute. Talde 

bi hauen haurren erantzunak estatistikoki aztertuta ezberdintasunik ez dagoela esan 

beharra dago. Ergatibodun estimuluei dagokienez, beste horrenbeste gertatzen da 

(U=39,500; p=0,282). Zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluei ere berdin 

erantzuten diete (U=35,000; p=0,173). 

Hirugarren taldean hamazazpi haur daude guraso biengandik euskara jaso 

dutenak. Beste lauek guraso bakarrarengandik jaso dute. Berriro ere, ez dago 

ezberdintasunik talde bi hauen artean, egia den arren konparatzen ari naizen laginak 

oso desberdinak direla (17 vs. 4). Ergatibodun estimuluei emandako erantzunak 

berdintsuak dira (U=29,500; p=0,698). Absolutibodun estimuluei emandako erantzunak 
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era berekoak dira (U=26,000; p=0,517). Zentzugabeko morfemarekin markatutako 

estimuluei emandako erantzunak, aurrekoetan bezala, berdintsuak dira (U=24,000; 

p=0,410). 

Nabarmena denez, MacArthur frogaren bitartez garapen lexikoaren inguruan 

ateratako ondorioak berresten dira: guraso biak edo bakarra euskalduna izateak ez du 

eraginik haurrek erakusten duten morfosintaxiaren ulermenean.  

 

 

6.3. Laburpena 

 

Kapitulu honen hasieran frogan parte hartu zuten subjektuak (66 haur hiru adin 

tartetan banatuta) eta erabilitako materialak deskribatu ditut. Prozedurari dagokionez, 

pilotuaren emaitzen ondorioz hartutako erabakiak berrikusi ditut; eta frogaren emaitzak 

aurkeztu ditut: 

 Erantzun zuzenen kopurua gora izan arren, garapen moduko bat dagoela 

egiaztatu genezake. Haurrak adinean gora doazela, marrazki zuzenak ehuneko 

gorago batean aukeratzen dituzte.  

 Eskola bietako umeek froga berdin egiten dutenez, haur guztiak talde 

bakarrekotzat hartu genitzake. Berdin gertatzen da zerrendekin, hiru zerrendei 

emandako erantzunak berdinak dira-eta. Honek zilegi egiten du erantzun 

guztiak batera aztertu ahal izatea.  

 Estimulu ezberdinei emandako erantzunez den bezainbatean, nire lan 

hipotesiak aurreikusten zuena egiaztatzen dela azpimarratu beharra dago: 

2;04-2;09 adin tarteko haurrek gehiagotan aukeratzen dute marrazki zuzena 

ergatiboarekin edo absolutiboarekin markatuta dauden estimuluak entzun 

ondoren,  zentzugabeko morfemarekin markatutako estimuluak entzun ondoren 

baino. Honek erakusten du haur hauek euskaraz morfemak direnak eta ez 

direnak bereizten dituztela. Honetaz gainera, haurrek gehiagotan aukeratzen 
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dute marrazki zuzena ergatibodun estimuluen ondoren, absolutibodun 

estimuluen ondoren baino. Honek erakusten du haurrek badakitela zein 

testuinguru dagokion morfema mota bakoitzari. Hortaz, ondorioztatu dezakegu 

kasu markak modu emankorrean ekoizten ez dituzten aro horretan ulermenean 

prozesatzeko lanean erabiltzen dituztela.  

 Haurrak adinean gora doazela, helduen eredura hurbiltzen doaz: edozein 

estimulu entzuten dutela ere, gai dira marrazki zuzena aukeratzeko. Barreñak 

(1995) adierazi bezala, adin honetako haurrak kasu markak ekoizten hasi 

bezain laster, gai dira egiten dituzten akatsak zuzentzeko (auto zuzenketa). 

Honek erakusten du zentzu batean haurrek badakitela noizean behin, hizkuntza 

erabiltzerakoan, akatsak egiten direla. Intuizio hau berretsiko luketen adibide bi 

jarri ditut: batetik, 2;09 urteko haur batek froga egiten nion bitartean hartu zuen 

jokabidea: konturatu barik, berak nik esandako perpausak errepikatzen zituen 

eta zuzen errepikatu gainera! Esaterako, “oiloal arrautza ipini du” perpausa 

entzun eta berak “oiloak arrautza ipini du” zuzentzen zidan errepikatzeko 

orduan. Bestetik, helduek esan zutenez, nik aldatutako morfemak eurak nire 

huts egitetzat hartzen zituzten. 



 



7. ULERMEN FROGAREN ONDORIOAK 

 

 

7.0. Sarrera 

  

 Kapitulu honetan ekoizpen datuetatik abiatuta kasu gramatikalen jabekuntza 

azaltzeko proposatu diren hipotesiak berrikusiko ditut, tesi honetako ulermen datu 

berrien argitara. Hirugarren eta laugarren kapituluetan ikusi dugunez, ekoizpenaren 

ikuspegitik kasu gramatikalen jabekuntza arazotsua da. Haurrek ez dute arazorik 

absolutiboak edo datiboak ekoizteko, baina bai, aldiz, ergatiboak ekoizteko. Nagusi 

den proposamenak haurrek proiekzio funtzionalak finkatu gabe dituztela defendatzen 

du. 

Ulermen mailari begiratu diogu proposamen hau egiaztatzeko (5. eta 6. 

kapituluetan), eta haurrek ekoizpen mailan erabiltzen ez dituzten elementu funtzionalak 

ulermenean erabiltzen dituztela egiaztatu dugu. Ez hori bakarrik, erakutsi dugu haurrek 

ergatiboari eta absolutiboari dagozkien testuinguruak bereizten dituztela1 eta, gainera, 

gai direla halaber euren hizkuntzaren elementu funtzionalak asmatutako 

elementuetatik bereizteko.  

Gogoratu dezagun hizkuntz jabekuntzaren hipotesiek ekoizpen eta ulermen 

mailetarako aurreikusten dutena eta erkatu ditzagun predikzio hauek jaso ditugun 

datuekin, datuak hobeto azaltzen dituen teoria zein den ikusteko.  

Jasotako datuen laburpena egingo dut 7.1. atalean (ekoizpen datuak (7.1.1) eta 

ulermen datuak (7.1.2)). Jabekuntza mailakatuaren hipotesia berrikusiko dut 7.2. 

                                                                  
1  Ergatiboen ezak hiru interpretazio jaso ditzake. Pentsa daiteke haurrak erratu egiten direla  eta ergatiboaren ordez, 
absolutiboa erabiltzen dutela. Bigarren aukera, Barreñak (1995a,b) defendatu duena, da pentsatzea haurrek ergatiboa 
ekoizten ez dutenean aro aurresintaktikoko kasu markarik gabeko formak erabiltzen dituztela. Eta azkenik, nik 
defendatzen dudan aukera, haurrek ez dute ergatiboa fonologikoki gauzatzen baina ez dute kasu bat edo markarik 
gabeko forma bat erabiltzen ergatiboarekin markatuta egon beharko litzatekeen sintagmaren ordez.  
 Lehenengo aukera, Barreñak berak baztertzen du hasieratik. Edozelan ere, azpimarratu nahiko nuke haurrek 
absolutiboa erabiliko balute ergatiboaren ordez, orduan ergatiboa behar duen DS plural batek, absolutiboa jasoko balu, 
berdin-berdin ekoitzi beharko lukete haurrek koda posizioan dagoen –k hori (pluralari baitagokio, ez ahaztu absolutibo 
marka -Ø marka dela). Corpusetan bildutako datuetan ez dago honelako adibiderik.  
 Honetaz gainera, ulermen ergatiboa beste kasu marka batez ordezkatzen ez delako ideia berresten dute, haurrek 
ergatiboak eta absolutiboak agertzen diren testuinguruak bereizten dituztelako.  
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atalean; 7.2.1. azpiatalean, labur gogoratuko dut hipotesi honek defendatzen duena. 

Gero, 7.2.2. atalean ekoizpen mailako aurreikuspenak gogoratuko ditut eta euskarazko 

datuekin erkatuko ditut. Azkenik, 7.2.3. azpiatalean, ulermenerako aurreikuspenak 

ekarriko ditut eta jasotako datuekin erkatuko ditut.  

Ondoren, 7.3. atalean, Heldu gabeko tasunen hipotesia berrikusiko dut. Atal 

hau aurrekoa bezala dago egituratuta: 7.3.1. azpiatalean teoriaren laburpena egingo 

dut, 7.3.2. azpiatalean ekoizpen mailako aurreikuspenak eta datuak erkatuko ditut; 

7.3.3. azpiatalean, berriz, ulermen mailako predikzioak eta datuak erkatuko ditut. 

Ariketaren hipotesia ekarriko dut gogora 7.4. atalean. Berriro ere, 7.4.1. 

azpiatalean, teoriaren laburpena egingo dut, 7.4.2. eta 7.4.3. azpiataletan ekoizpen 

mailako eta ulermen mailako aurreikuspenak datuekin erkatuko ditut, hurrenez hurren.  

Laburpen bezala, 7.5. atalean datuak modurik egokienean azaltzen dituen 

teoria aukeratuko dut; eta azkenik 7.6. atalean, tesi honen emaitzetatik abiatuta 

azaltzeko gelditzen diren arloak edo egin litezkeen azterketak proposatuko ditut.   

 

7.1. Jasotako datuen laburpena 

 

Atal honetan jasotako datuak ahalik eta modurik objektiboenean azalduko ditut. 

Lehenengo ekoizpen mailako datuak ekarriko ditut gogora, eta gero, ulermen mailako 

datuak, hurrengo ataletan hizkuntz jabekuntza teoria bakoitzak maila bietarako 

aurreikusten duena datu hauekin erkatu ahal izateko.  

 

7.1.1.  Ekoizpen mailako datuak 

 

Ikusi dugun bezala, haur euskaldunen hasierako ekoizpenak hitz bakarrekoak 

edo hitz bikoak dira. Ekoizpenak osatzeko erabiltzen dituzten hitzak kategoria 

lexikokoak dira: izenak, aditzak, adjektiboak, adberbioak. Haurrek ez dute oraindik 

kategoria funtzionaleko hitzik erabiltzen: ekoizpenetan ez dago ez aditz laguntzailerik, 
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ez kasu markarik2 (HEGEHJ-BUSDE taldeak proposatutako irizpideari eutsita), ez eta 

KONP buruarekin lotuta ezaugarririk ere (cf. 3.2. atala, (1)-(10) adibideak). 

Haurrek 2;04 urte inguru dituztenean (haurretik haurrera ezberdintasun 

nabarmenak egon daitezke, ikus Bianditzen datuak: 4.1.2. azpiatala), ekoizpenetan 

jauzi kualitatibo eta kuantitatibo handia gertatzen da. Haurren ekoizpenak 

konplexutasunean eta aberastasunean irabazten doaz: bi hitz baino gehiagokoak dira, 

hauetan aditz laguntzaileak agertzen dira, ezeztapena ere agertzen da, kasu markak 

ere agertzen hasten dira baina ez hauei dagozkien testuinguru guztietan. 

Absolutiboa testuinguru guztietan markatuta dago. Datiboa behar duten 

testuinguruak urriak dira aztertutako corpusetan, baina horrelako testuinguruak 

agertzen direnean, behar bezala daude markatuta. Aldiz, ergatiboa behar duten 

testuinguruak ugari dira, baina haurrek askotan markatu gabe uzten dituzte. Ezaugarri 

honetan oinarrituta, besteak beste, aro honek bospasei hilabete irauten duela esan 

dezakegu. 

Hirugarren aro bat, beraz, kasu marka guztiak modu emankorrean eta helduek 

bezala erabiltzen dituztenean hasiko litzateke. Honekin batera, beste ezaugarri batzuk 

ere agertzen dira haurren ekoizpenetan: modalak agertzen dira (behar), 

menderagailuak ere agertzen dira (perpaus konpletiboak osatzeko, esaterako), galdera 

osoak, eta abar.  

Nire helburua ergatiboaren jabekuntza nolakoa den argitzea denez, hona 

ekarriko ditudan ulermen datuak diseinatutako frogan jasotakoak dira.  

 

7.1.2. Ulermen mailako datuak 

 

 Diseinatutako frogak ekoizpen datuetan oinarrituta ikusi berri dugun bigarren 

aro horretan neurtzen du ergatiboaren ulermena. Gure intereseko taldea ergatiboa 

modu emankorrean erabiltzen ez duten haurrek osatzen dute. Talde honetaz gainera, 
                                                                  
2  Hirugarren kapituluan azaldu bezala, aintzat hartuko dut HEGEHJ-BUSDE taldeak erabilitako irizpidea: haurrek 
ergatiboa edo datiboa ekoitzi arte, ezin dezakegu egiaztatu haurrak absolutibo kasuaz jabetu diren.  
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nagusiagoak diren beste haur talde biren emaitzak aztertu ditut. Bosgarren eta 

seigarren kapituluetan esan den bezala, frogaren diseinuagatik, haurrak zenbat eta 

nagusiagoak izan, orduan eta morfosintaxiaren behar txikiagoa izango dute froga 

egiteko, eta beraz, xede-taldearen eta beste bi talde horien emaitzak ezberdinak izan 

beharko lirateke.  

Ulermenean ere, garapen moduko bat dagoela egiaztatu dugu. Lehenengo haur 

taldeek kasu marken araberako erantzunak ematen dituzte. Nolabaiteko hierarkia 

dago: haurrek emaitza hobeagoak lortzen dituzte entzuten dituzten estimuluak 

ergatiboarekin markatuta badaude (hau da, behar bezala markatuta badaude), 

absolutiboarekin markatuta badaude baino (hots, gramatikala den baina testuinguru 

horretan desegokia den kasu batekin markatuta badaude). Honetaz gainera, euren 

gramatikaren parte diren kasu marka horiekin markatutako estimuluei emandako 

erantzunak hobeagoak dira zentzugabeko (eta hizkuntzarena ez den) marka batekin 

osatutako estimuluei emandako erantzunak baino.  

 Beste bi haur taldeek, berriz, berdin erantzuten diete edozein markarekin 

osatutako estimuluei. Helduak bezala, haur hauek gai dira marrazki zuzena 

aukeratzeko emandako markatzaile morfosintaktikoa erratua izan arren, beste 

baliabide batzuk erabili ahal dituzte eta.   

 Noan orain teoria bakoitzak aurreikusten duena berrikustera eta azaldutako 

datuekin erkatzera.   

 

 

7.2. Jabekuntza mailakatuaren hipotesia 

 

Hirugarren kapituluan azaldu dudan bezala, beste batzuen artean Radfordek 

(1986, 1991, 1996) defendatzen du hipotesi hau. Hipotesi honen arabera, haurrak 

lehenengo hitzak ekoizten hasten direnean, euren gramatikan proiekzio lexikoak baino 

ez dituzte indarrean. Burmuina heltzen den heinean, proiekzio funtzionalak pizten 



 195

joango dira eta, Radfordek defendatzen duen bezala, pizte hau modu mailakatuan 

gertatzen da: hau da, lehen ekoizpenak ASak mugatutakoak dira; gero, INFL 

buruarekin lotutako buruak pizten dira (hizkuntzaren arabera, Inflexioarekin lotutako 

buruak ezberdinak dira); eta azkenik, KonpS proiekzio funtzionala pizten da.   

 Haurren ekoizpenen ezaugarrietan oinarritzen da bere teoria eraikitzeko. 

Hasiera batean, haurren ekoizpenetan kategoria lexikoko hitzak baino ez dira agertzen: 

ez dago ez determinatzailerik, ez inflexio markarik, ez aditz laguntzailerik ez eta 

konplementatzailerik ere. Honengatik guztiagatik, ekoizpenak ASak mugatzen dituela 

esaten du Radfordek. Hilabete gutxi batzuk behar dituzte elementu funtzionalak 

ekoizteko, eta lehenengo INFL buruarekin lotutako elementuak ekoizten dituztenez, 

jabekuntzan hurrengo urratsa InflSak mugatzen duela defendatzen du. Azkenik, 

haurren ekoizpenetan KONP buruarekin lotutako ezaugarriak agertzen direnean, X-

marraren arbola diagrama osatu dela proposatzen du.  

 Ikus dezagun orain nolakoa den euskararen jabekuntzan haurrek egiten 

dituzten ekoizpenen garapena. 

 

7.2.1. Ekoizpen mailako datuei buruzko aurreikuspenak 

 

 Hirugarren kapituluan azaldu dudan bezala, teoria honek ekoizpenerako hauxe 

aurreikusten du:  

(1) Proiekzio lexikoak mugatutako aroan, ez litzateke elementu funtzionalik 

egon beharko: ez lNFL buruarekin lotutako ezaugarririk (aditz laguntzaileak, denbora 

edo aspektu markak, kasu markak), ez eta KONP buruarekin lotutako ezaugarririk ere 

(inbertsioa galderetan, menpeko perpausak, eta abar).  

(2) Inflexio burua piztu eta berehala, haurrek aditz laguntzaileak eta kasu 

markak modu emankorrean erabili beharko lituzkete. Inflexioarekin lotutako buru 

funtzionalak modu mailakatuan pizten direla onartuz gero, orduan honako hau 

esperoko genuke euskararen kasu marken jabekuntzarako:  
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(2.1) Oyharçabal (1992) proposamenean oinarrituta: lehenengo, o-kmz 

buruarekin lotutako eta objektu zuzenari ezarritako absolutibo marka; gero, oz-

kmz buruarekin lotutako eta zeharkako objektuari ezarritako datibo marka; eta 

azkenik, s-kmz buruak aditz iragangaitzen subjektuari ezarritako absolutibo 

marka. Oyharçabalen proposamenari eutsita, perpaus iragankorren subjektuari 

aditzak berak ezartzen dio kasua baina nahitaez sintagma hau goragoko 

posizio batera mugitu behar da (seguru asko, s-kmz proiekzioaren 

espezifikatzaile gunera) kasu hori gauzatu ahal izateko. Beraz, subjektuei 

ezartzen zaizkien absolutibo edo ergatibo kasuak batera agertu beharko 

lirateke.  

 AbsolutiboaO > Datiboa > AbsolutiboaS /Ergatiboa  

 

(2.2.) Laka (1993a, 2000) eta Fernandezen (1997) ustez, bai ergatiboa 

bai eta absolutiboa ere egiturazko kasuak dira. Ergatiboa Denb/Kmz-1 buru 

funtzionalak erkatutakoa izango da, eta absolutiboa, berriz, beherago dagoen 

A/Asp/Kmz-2k3 erkatutakoa, proposamenaren arabera. Honek esan nahi du 

absolutibo marka ergatibo marka baino lehenago agertu beharko dela haurren 

ekoizpenetan. Aditz iragangaitzei buruz esan dezakeguna honako hau da: 

haurrek lehenago ekoitziko dutela ezakusatiboen subjektuei dagokien kasu 

marka, ezergatiboren subjektuei dagokiena baino. 

 Absolutiboa > Datiboa4 > Ergatiboa  

 

(2.3.) Holmer (1999) hipotesian oinarrituta espero duguna hauxe da: 

absolutiboa aditzari lotutako kasua denez, ergatiboa baino lehenago agertu 

beharko litzateke. Bere proposamenean ergatiboa INFL buruak gobernupean 
                                                                  
3  Egiazki kasu ezarleak Denbora eta Aditza dira Lakaren (1993a) laneko proposamenean, baina buru hauek bat 
egiten dute Kmz-1 eta Kmz-2 buruekin hurrenez hurren.  
 
4   Lakak ez dio ezer datiboaz (1993a-2000) lanetan, baina bai adizkien eta perpaus egituraren arteko harremanez 
diharduenean: Barreñak aipatzen duen Laka (1988) lanean bai eta Laka (1993b) artikuluan ere. Lan bi hauen arabera,  
ABS > DAT > ERG espero liteke jabekuntza mailakatuaren arabera. Fernandezen tesian ere, DAT gorago kokatzen da 
ABS baino.  
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AS espezifikatzaile gunean dagoen subjektuari ezartzen dion egiturazko kasua 

da. Hortaz, ezarketa baimenduko duen proiekzio funtzionala agertu bitartean, 

haurrak ez luke ergatiborik ahoskatu beharko.  

 Absolutiboa > ergatiboa  

Beraz, laburbilduta, proiekzio funtzionalen ordena edozein dela ere, 

haurrek hauek piztu bezain laster hauekin lotutako kasu markak erabili beharko 

lituzkete modu emankorrean.  

 

Noan orain, predikzio hauek datuekin erkatzera:  

 

(1) Lehenengo predikzioak, orokorrean, bat egiten du hirugarren kapituluan 

agertzen den deskripzioan eta hemen egin dudan laburpenean azaldutakoarekin. 

Nolanahi ere, Barreñak (1995) berak aipatzen duen bezala, aditz sintagmak 

mugatutako arotzat hartzen duen horretan, ugari ez diren arren, haurrek dagoeneko 

kasu marka batzuk ahoskatzen dituzte (ikus 4.1.1.1 azpiatalean, 7-10 adibideak). 

Gainera, Barreña ez da bakarra ezaugarri hau aipatzen: Elosegik berak edo 

Ezeizabarrena eta Larrañagak berdin esan dute – kasu markak lehenago agertzen 

direla izen sintagman aditz sintagman baino. Laugarren kapitulu horretan bertan 

argudiatzen dudan bezala, azpimarratzekoa da berez proiekzio funtzional batek 

ezarritako edo behintzat baimendutako kasu marka bat agertzea proiekzio funtzionala 

bera oraindik indarrean ez dagoenean.  

Pentsa dezakegu kasu marka hauek nolabait izoztutako formak direla: hau da, 

ikasketa lexikoaren ondorio direla; baina deigarria da oso kasu marka hauek egokiak 

diren testuinguruetan erabili dituztela haurrek. Kasu hauek hitz jakin batzuekin lotuta 

erabiltzea esperoko genuke testuingurua edozein dela: hau da, egitezko hutsak 

esperoko genituzke, eta haurren ekoizpenetan ez dugu horrelakorik topatzen.  
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(2) Bigarren predikzioari dagokionez, zenbait arazo daude. Hasteko, eta 

euskararen egitura azaltzen duen edozein diagrama hartzen dugula ere, espero dugu 

behin inflexio buruak piztuta, haurrek hauekin lotutako ezaugarriak modu emankorrean 

erabiliko dituztela. Kasu markei dagokienez, ez da honela gertatzen, ez behintzat kasu 

guztiekin.  

Has nadin absolutibo kasuaren jabekuntzarekin. Kasu honi dagokion morfema  

–Ø denez, pentsa genezake hasieratik modu emankorrean erabiltzen dela. Bigarren 

aro honetan datiboa behar duten testuinguruak ekoizten direnean, haurrek askotan 

datiboa hartzen duen argumentu osoa uzten dute ekoitzi gabe; baina argumentua 

ekoizten denean, egia da gehienetan –ri  morfemarekin ekoizten dutela. Azkenik, eta 

datuetan oinarrituta, ergatiboaren jabekuntza da arazo gehien eragiten dituena. 

Ergatiboa behar duten testuinguru asko ekoizten dituzte haurrek baina askotan 

markatu gabe uzten dituzte. Kasu honi dagokion –k morfema emankorra izateko 

haurren ekoizpenetan, bospasei hilabete igaro behar dira.  

Deigarria da euskarazko hiru komunztadura buru hauetatik ergatiboa izatea 

denbora gehien behar duena finkatzeko (Radfordek berak aipatzen duen aukera), eta 

berezitasun hau nolabait azaldu beharko litzateke. Baina honela dela onartuta, are 

harrigarriagoa da ergatiboa ezartzen duen proiekzio funtzionala ondo finkatu barik 

egonda haurren ekoizpenetan egitezko hutsik ez egotea. Haurrek ez dute ergatiboa 

beste kasu marka bat behar duen sintagmarik markatzeko; aitzitik, behar den 

testuinguruetan erabiltzen dute eta, huts egiten dutenean, ez dute ergatiboa gauzatzen 

baina ez dute modu desegokian erabiltzen.  

Horrez gain, eta autore guztiek azpimarratu duten bezala, behin inflexio buruak 

piztuta, haurrek modu egokian erabiltzen dituzte aditz laguntzaileak (argumentu guztiak 

markatzen dituztelarik). Absolutibo eta datiboarekiko aditz komunztadurari dagokionez 

hau espero behar dugu: proiekzio funtzionalak ondo finkatuta badaude, orduan kasu 

markaketa izen sintagman eta aditz laguntzailean emankorra izan beharko litzateke 

hasieratik. Orain, haurrek ergatiboak izen sintagman modu emankorrean erabiltzen ez 
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dituztenez, onartu dugu balitekeela ergatiboa ezartzen duen proiekzio funtzionalak 

denbora gehiago behar izatea ondo finkatzeko. Ergatiboarekiko aditz komunztaduraren 

erabileraren arabera, zalantzan jarri behar dut azken egiaztapen hau, haurrek aditz 

komunztadura modu egokian eta emankorrean erabiltzen baitute.  

Laburbilduz, teoria honek egokiro aurreikusten du absolutiboaren eta 

datiboaren jabekuntzan gertatzen den garapena, baina ez ergatiboaren jabekuntzan 

gertatzen dena.  

Noan orain jabekuntza mailakatuaren proposamena datuekin erkatzera. 

Luzetarako ikerketek argituko digute zein hurrenkeratan agertzen diren kasu 

gramatikalak haur guztiengan. Joera bi daudela egiaztatu dezakegu: bata da 

absolutiboa eta ergatiboa batera agertzea eta datiboa beranduago agertzea; bestea da 

absolutiboa agertzea ergatiboa baino lehenago, eta azken hau datiboa baino lehenago:  

 absolutiboa / ergatiboa > datiboa 

 absolutiboa > ergatiboa > datiboa 

Jabekuntza mailakatua delako aurreikuspena ez da betetzen. (2.1), (2.2) eta (2.3) 

ataletan ikusi ditugun proposamenak aintzat hartuta; espero genuen absolutiboa 

datiboa baino lehenago agertzea, eta hau, berriz, ergatiboa baino lehenago (ergatiboa 

berezko kasua edo egiturazko kasua den berdin dela). Datuetan ikusten dugu haurrak 

absolutiboaz ergatiboaz baino lehenago jabetzen direla bai, baina hala ere, datiboa 

dela kasu guztietan corpusetan agertzen den azkeneko kasu marka. Beraz, jabekuntza 

mailakatua delako hipotesiak ez lituzke euskarazko kasu gramatikalen jabekuntzaren 

datuak azalduko.  

 

7.2.2. Ulermen mailako datuei buruzko aurreikuspenak 

 

 Jabekuntza mailakatuaren hipotesiak ulermenerako aurreikusten duena hauxe 

da: inflexio buruarekin lotutako proiekzioak finkatuta ez daudenean, haurrek berdin 

tratatu beharko lituzketela edozein kasurekin markatutako esaldiak, kasu gramatikal 
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bakoitzari dagokion informazioaren sarbidea oraindik ere piztu gabe dagoelako. 

Hortaz, diseinatutako frogan haurrek morfosintaxiaz gain ematen zaizkien beste 

baliabide horietara (semantika, hitz hurrenkera) jo beharko dute marrazkiak 

aukeratzeko; beraz, haurrek berdin jokatzea espero dugu aurkeztuko zaizkien 

estimuluek edozein kasu marka hartzen dutela ere (ergatiboa, absolutiboa edo 

zentzugabeko morfema) . 

 Jasotako ulermen datuetan ikusten dugunez, teorian proiekzio funtzionalak 

ondo finkatu gabe dituzten haurrek ez dute honela jokatzen. Haur hauen erantzunak 

entzuten duten morfemaren araberakoak dira, hizkuntzaren morfosintaxia ezagutzen 

dutela erakutsita, eta kasu gramatikal bakoitzari dagokion informazioa ere ezagutzen 

dutela erakutsita.  

 Orain artekoaren laburpena eginda, heldutasunaren hipotesiak ez du printzipioz 

euskararen jabekuntzan gertatzen dena azaltzen. Teoria honek hauxe aurreikusten du: 

(1) ASk mugatutako aroan inolako kasu markarik ez agertzea. Barreñak (1995) 

berak aitortzen du zenbait kasu marka agertzen direla baina forma izoztutzat 

hartzen ditu; baina erakutsi dudanez, kasu marka hauen erabilerak ez du 

betetzen orokorrean izoztutako formek erakusten duten eredua.  

(2) Inflexio buruarekin lotutako buruak piztu bezain laster, hauekin lotutako 

ezaugarriak modu emankorrean erabiltzea. Absolutiboa eta datiboa ezartzen 

dituzten proiekzioekin honela gertatzen dela dirudi. Ergatiboa da eredutik kanpo 

geratzen dena: kasu marka honen erabilera finkatzeko bospasei hilabete behar 

dituzte haurrek. Radfordek proposatutako teoriak berak onartzen duen bezala, 

baliteke kasu marka honekin lotutako proiekzio funtzionalak denbora gehiago 

behar izatea ondo finkatzeko. Aditz laguntzaileen erabilerari begiratuta, hipotesi 

hau atzera bota behar izan dugu, haurrek ergatiborik ekoizten ez dutenean ere, 

honekin lotutako aditz laguntzailearen erabilera zuzena egiten dutelako.  Kasu 

marken jabekuntza mailakatuari buruz ere, predikzioa ez dela betetzen esan 

beharra dago. Edozein proposamen teoriko aintzat hartzen dugula ere, 
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euskararen garapenean egiaztatutako ordenak ez du bat egiten teorikoki 

esperoko genukeenarekin. Datiboa litzateke kasu hauetatik bigarren agertzen 

dena teorian, eta haur guztiengan ikusi dugu azkenean agertzen dela.  

(3) Ulermenean espero genuen haurrek berdin erantzutea estimulua zeinahi 

morfemarekin markatuta zegoela ere, baina ez da honela gertatzen.  

 

Honen ondorioz, esango nuke teoria honek ez duela modu egokian azaltzen ez 

ekoizpenean ez eta ulermenean ere gertatzen dena. Noan orain hirugarren kapituluan 

azaldutako bigarren hizkuntz jabekuntza hipotesiak aurreikusten zuena aztertzera.  

 

  

7.3. Heldu gabeko tasunen hipotesia  

  

 Teoria honen jarraitzaileen aburuz, haurrek, hitzak konbinatzen hasten 

direnerako, kategoria lexiko eta funtzional guztien bilduma indarrean dute dagoeneko. 

Hirugarren kapituluan ikusi dugun bezala, haurren ekoizpen ez-helduak azaltzeko – 

nahitaezkoa den subjekua ez gauzatzea; edo aditz jokatuen ordez aditz jokatugabeak 

ekoiztea – proposamen nagusi bi berrikusi ditugu: Wexlerrena eta Rizzirena.  

Wexlerrek aditz jokatuen ordez forma jokatugabeen erabilera azaltzeko, aldi 

batez behintzat, [+/- iragana] tasuna aukerakoa dela proposatzen du. Honela, iragana 

adierazteko forma jokatugabeak erabiltzen dituzte haurrek. 

Rizzik erro perpausaren hatsarrea heltzen dela proposatzen du. Helduek 

erabiltzen duten hatsarrea erro perpausa= KonpS da. Haurren egiturak etenak dira, 

KONPera heldu baino lehenago gelditzen direnak. Egiturak INFL edo Dnb buruan eten 

daitezke, zeinak azalduko lituzkeen haurrek ekoizten dituzten subjektu isilak (INFLeko 

espezifikatzaile gunean legoke subjektu isila eta diskurtsoan zehar identifikatuko 

genuke) edota aditzen forma jokatugabeak (kasu honetan, Dnb buruan etengo lirateke 
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haurren egiturak). Behin KonpS= erro perpausa hatsarrea helduta, haurrek ez lukete 

inolako arazorik izan beharko.  

Hizkuntzaz hizkuntza ikusi beharko litzateke zeintzuk diren heltzen diren 

tasunak edo zeintzuk diren aukerakoak izan daitezkeen proiekzioak.  

Goazen orain euskararen kasu gramatikalen datuak teoria honen argitara 

aztertzera. 

 

7.3.1. Ekoizpen mailako datuei buruzko aurreikuspenak 

 

 Atal honetan, Wexlerek eta Rizzik proposatutako analisietan oinarrituta, 

euskararen datuak azaltzen saiatuko gara. Wexleren teoriarekin hasiko naiz. 

Ekoizpenerako predikzioak honako hauek dira: 

(1) Komunztadura buru bat proiektatzen denean, orduan haurrek komunztadura 

buru horrek ezartzen duen kasu marka eta berarekin lotuta dagoen laguntzailea 

ekoiztea espero dugu. Proiektatzen ez denean, berriz, espero dugu haurrek 

proiekzio horrekin lotutako kasu marka eta aditz laguntzailea ez ekoiztea.  

(2) Behin aukerakoa den proiekzio hori finkatuta, orduan espero izatekoa da 

haurrek helduek bezala erabiltzea proiekzioarekin lotutako ezaugarriak.  

 

Esan bezala, demagun euskaraz komunztadura bururen bat proiektatzea 

aukerakoa dela haurrak hizkuntzaz jabetzen ari direlarik. Zehatzagoak izanda, eta 

ikusita haurrek hasieratik absolutiboa eta datiboa behar duten testuinguruak modu 

emankorrean markatzen dituztela (ergatiboarekin gertatzen ez den bezala), demagun 

ergatiboa ezartzen edo erkatzen (proposamen teorikoaren araberakoa) duen burua 

proiektatzea aukerakoa dela euskararen jabekuntzan. 

Oyharçabalen proposamena aintzat hartuta, aditzak ezartzen du ergatibo kasua 

baina kasu hau gauzatzeko goragoko proiekzio funtzional batera mugitu behar du 

ergatiboa hartu duen determinatzaile sintagmak. Lehenengo predikzioaren arabera (1), 
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buru funtzional hori proiektatzea aukerakoa denean, haurrek ez lukete ergatibo 

markarik ekoitzi beharko. Aditz laguntzaileak ere ezingo luke proiekzio horri dagokion 

morfema hartu. Hortaz, aukera bi daude: edo haurrek ez dute aditz laguntzailerik 

ekoizten, edo ekoizten dutena testuinguruan desegokia da (laguntzaileak ez duelako 

ergatiboari dagokion morfema jaso). Ergatiboa erkatzen duen proiekzio funtzionala 

eraikitzen denean, berriz, haurrek ergatiboari dagozkion morfema biak ekoitzi beharko 

lituzkete: izen sintagman eta aditz sintagman ere.  

 Berdin gertatuko litzateke Lakaren proposamenarekin. Nahitaezko Kasu 

Parametroaren arabera, aditza eta denbora buru funtzionala dira kasu ezarleak. 

Aditzak absolutiboa ezarriko luke eta denborak, berriz, ergatiboa. Kasu hauek jasotzen 

dituzten sintagmak Kmz1 eta Kmz2 proiekzioen espezifikatzaile guneetara mugitzen 

dira ezarritako tasunak erkatzeko. Demagun kasu honetan aukeran proiektatzen den 

burua denbora dela. Proiektatuko ez balitz, orduan subjektuak ez luke ergatiborik 

hartuko eta berdin gertatuko litzateke aditz laguntzailearekin; beraz, esperoko genuke 

izen sintagmari dagokion ergatiboa ez ekoiztea eta aditz laguntzailea ekoitziz gero 

helduen ikuspegitik laguntzaile erratua izango litzateke.  

 Azkenik, berrikus dezagun Holmerren proposamena. Ikertzaile honen aburuz, 

INFL buruak berak ezartzen du ergatibo kasua baldin eta [espez, A] gunean dagoen 

subjektua/argumentua gobernatzen badu. Aurreko proposamenekin gertatzen den 

bezala, kasu honetan inflexio burua proiektatzea hartuko dugu aukerakotzat. Buru hau 

proiektatuko ez balitz, ergatibo kasuaren ezarketa ez legoke zilegiztatuta eta beraz 

ezingo litzateke gauzatu; eta gainera, aditz laguntzailea ez litzateke burura mugituko 

horri dagozkion morfemak hartu ahal izateko. Atzera ere, esperoko genuke haurrek 

ergatiboa ahoskatzen ez dutenean, laguntzaile erratua aukeratzea. 

 Datuetan ikusi dugunez eta euskararen jabekuntza aztertu duten ikertzaileek 

aipatzen duten bezala, haurrek ergatiboa ekoitzi ez arren, honekin batera erabili behar 

den laguntzailea modu egokian aukeratzen dute beti (ez dute defektuzko laguntzailerik 
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aukeratzen). Beraz, jabekuntzan ergatiboaren jokabidea ez da teoria honek 

aurreikusten duen eredura egokitzen. 

 Begira dezagun orain Rizziren egitura etenen teoriak hobeto azaldu ditzakeen 

dauzkagun datuak. Demagun euskaraz haurren egiturak ergatiboa ezartzen/erkatzen 

duen proiekzio funtzionala baino beherago eteten direla. Orduan, honela gertatzen den 

kasuetan esperoko genuke haurrek ergatibo kasua ez ekoiztea (marka hau ezartzen 

duen egitura ez delako proiektatu) eta, proiekzio horri dagokion laguntzailea ere ez 

ekoiztea; haurrek defektuzko laguntzailea aukeratu beharko lukete. Oyharçabalen 

kasuan, ergatiborik ez egoteko egiturak SKmz-Sintagma baino beherago eten beharko 

lirateke; Lakaren kasuan, DnbS baino beherago eta Holmeren kasuan INFL-S baino 

lehenago. Edozein kasutan, egitura etenak izan edo aukerakoak izan, predikzioak 

berdinak dira. Datuek ez dituzte teoria hauen aurreikuspenak betetzen eta hortaz, 

teoria hauek ez dituzte datuak modu egokian azaltzen.  

 Goazen orain ulermen mailako datuak egindako predikzioekin erkatzera.  

 

7.3.2. Ulermen mailako datuen inguruko aurreikuspenak 

 

 Ergatiboa ezartzen duen burua modu aukerakoan proiektatzen delako 

hipotesian oinarrituta, aitortu beharra daukat zaila dela ulermen mailarako predikzio 

kategorikoak egitea. Hasteko, absolutiboa ezartzen duen burua beti proiektatzen 

denez, espero dugu absolutiboarekin markatutako estimuluek, ez-gramatikalak 

direlako, haurren ulermena eragoztea. Ergatiboa ezartzen/erkatzen duen buru 

funtzionala aukeran proiektatzen denez, egoera bera espero dugu: hau da, haurren 

ulermena eragotzita egotea proiektatzen ez denean. Zaila da jakitea noiz eraiki den 

proiekzioa eta noiz ez, baina pentsa dezakegu absolutiboarekin eta ergatiboarekin 

markatutako estimuluei emandako erantzunen izaera berdintsua izango dela. Modu 

berean, teoria honek haurrak bere hizkuntzaren funtzio elementuak ezagutzen dituela 

defendatzen duenez, nahiz eta hauekin lotutako proiekzioak eraikitzea aukerakoa izan 
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aro batean, pentsa dezakegu haurrek jakingo dutela zentzugabeko morfema ez dela 

euren hizkuntzaren sistemaren parte eta, hortaz, morfema honekin markatutako 

estimuluei emandako erantzunak txarragoak izango dira, ergatibo edo absolutiboarekin 

markatutako estimuluei emandako erantzunak baino.  

 Laburbilduz, ulermenerako espero dugu: 

 Ergatiboa ≈ Absolutiboa > Zentzugabeko morfema 

 

 Ikusi dugunez, haurren erantzunak estimuluak markatuta dauden morfemaren 

araberakoak dira: ergatiboarekin markatutako estimuluek erantzun hobeagoak eragiten 

dituzte absolutiboarekin markatutakoek baino; eta azken hauek erantzun hobeagoak 

jasotzen dituzte zentzugabeko morfemarekin markatutakoek baino.  

 Beraz, teoria honek ezin ditu modu egokian azaldu ez ekoizpenean ez eta 

ulermenean ere gertatzen diren fenomenoak. Goazen, azkenik, hirugarren teoriak 

aurreikusten zuena aztertzera. 

  

7.4. Ariketaren hipotesia 

 

 Hirugarren kapituluan ikusi dugun bezala, McKeek eta Iwasakik (2001) haurrek 

hasieratik dutela gaitasun osoa defendatzen dute; bestela esanda, haurrek kategoria 

lexiko eta funtzional guztien bildumara sarbidea dute. Autore hauen iritziz, haurrek 

helduekin kategorien bilduma partekatzeaz gain, ekoizpen sistema ere partekatzen 

dute. Levelten eredura jotzen dute haurren huts egiteen diagnostikoa egiteko.  

Levelten ekoizpen ereduaren arabera, hiztegia elementu irekiez (izenak, 

aditzak, adjektiboak) eta elementu itxiez (aditz inflexioak, klitikoak, kasu morfemak…) 

osatuta dago. Esaldiak sortzeko orduan, elementu hauek une ezberdinetan 

berreskuratzen dira. Lehenengo, elementu irekiei dagozkien irudi abstraktuak 

berreskuratzen dira. Gero elementu itxiak marko sintaktikoetan kokatzen dira; honen 

ostean, elementu irekiak gauzatzen dira eta azkenik, elementu itxiak gauzatzen dira.  
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 Leveltek lema eta lexema kontzeptuak bereizten ditu. Informazio sintaktiko eta 

semantikoa duen unitate lexikoari lema esaten zaio. Lema bakoitzari forma fonologiko 

jakin bat dagokio, honi lexema esaten zaio; eta logikoa denez, beranduago 

berreskuratzen da lexema lema baino. 

 Prozesua honelakoa da: lemak eskuratzen dira lema hauen osagarri 

semantikoek esaldiarekin adierazi nahi den mezuaren atal kontzeptualekin bat egiten 

dutenean. Lema hauen osagai sintaktikoek kategoria prozedurak eragiten dituzte; eta 

egitura prozedura honetatik sortzen den egitura lexikoak (aditz sintagma, izen 

sintagma edo dena delakoa) prozedura funtzional bat eragiten du (dagokion proiekzio 

funtzionala eraikiko litzateke).  

 Elementu itxiak tasun abstraktu bezala adierazten dira sortutako marko 

sintaktikoetan. Tasun hauen gauzatze fonologikoa ekoizpen prozesuan beranduago 

gertatuko litzateke. Honen arabera, egitura sintaktikoak eraiki beharko dira elementu 

itxiak berreskuratu ahal izateko. Hortaz, esaldi bat sortzeko lemak eta prozedurak 

integratzeaz gain, informazio fonologikoa berreskuratu eta eraikitako egitura 

sintaktikoetan txertatu behar da. 

Autore hauek azpimarratzen duten bezala, haurren ekoizpenetan agertzen 

diren huts egiteak aztertu behar dira ekoizpen prozesu honetan huts egin duen 

prozedura zehaztu ahal izateko. Hiru arazo mota egon daitezke:  

 

1. Lemak ikastearekin lotutako huts-egiteak: lema batekin lotutako 

informazioa osatu gabe dagoenean edo erratua denean. Diagnosi sakonagoa 

egiteko, haurren huts egiteetara jo beharko genuke (ikus 3. kapitulua). 

2. Lemak berreskuratzearekin lotutako arazoak: baliteke hiztunak (haurrak 

gure kasuan) egitura ez-zuzen bat sortzea lemak duen informazioaren zatiren 

bat ezin izan duelako berreskuratu, lema horri dagokion informazioa erabat 

zehaztuta izan arren. Ariketa mailan trinkotasun falta esperoko genuke.  
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3. Prozedurak berreskuratzearekin lotutako arazoak: kategoria 

prozedurekin edo prozedura funtzionalek eraikitzean izan ditzakete arazoak 

hiztunek. Esaterako, haur batek arazoak balitu eman lemak eragiten dituen 

kategoria prozedurekin, orduan ezingo luke lemari dagokion AS eraiki; arazo 

larria litzateke hau lema txertatzeko beharrezkoa den perpausik ez legokeelako.  

 Berriz, prozedura funtzionalekin arazoak baleude, orduan haurren 

ekoizpenetan sortzen den proiekzio funtzionalarekin lotutako zenbait ezaugarri 

faltan egon litezke. Atzera ere, datuetara jo behar da huts egitea nolakoa den 

argitzeko. 

 Goazen orain euskarazko datuak Levelten ereduaren argitara interpretatzera.  

 

7.4.1. Ekoizpen mailako datuei buruzko aurreikuspenak.  

 

 Hirugarren kapituluan aurreratu dudan bezala, teoria honek aurreikuspenak 

egitea baino gehiago, tresnak eskaintzen dizkigu ikertzaileoi haurren datuak 

interpretatzeko. Euskararen kasu gramatikalen jabekuntzan baieztatu dugun bezala, 

haurrek absolutiboa edo datiboa behar duten determinatzaile sintagmak behar bezala 

markatzen dituzte gehienetan eta hasieratik. Ergatiboekin, berriz, ez da gauza bera 

gertatzen. Ergatiboa behar duten DSak askotan uzten dituzte markatu gabe.  

 Hona Leveltek berak azaldutako adibide bat ekarriko dut, mezu bat ekoiztera 

eramaten gaituen prozesua nolakoa den ikusteko. Autoreak berak azpimarratzen duen 

bezala, kodifikazio gramatikala lexikoak baldintzatzen du. Imajina dezagun hauxe dela 

transmititu nahi den mezua: The child gave the mother the cat. 

Berak emandako azalpenak sinplifikatu egingo ditut irakurleari tesi honen 

gaiarekiko interes berezi duenaren berri baino ez emateko. Nola eraikiko genuke mezu 

honi dagokion esaldia? 

(1) Esan bezala, lehenengo mezu abstraktuari begiratu eta eskurago dagoen lema 

berreskuratuko dugu, esaterako child lema. Lema honen ezaugarri sintaktikoen 
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artean bere kategoria gramatikala zehatza dugu. Izena denez, honi dagokion 

proiekzioa eraikitzen dugu: IS. ISak mezuan begiratzen du lema honekin bat 

egiten duten ezaugarriak/tasunak zeintzuk diren. Bereziki garrantzitsua da 

urrats hau, pilatzen dituen parametroak gorago dagoen proiekzio funtzionalari 

pasatuko baitizkio, honek, bere aldetik, eraikiko den ASari pasatu ahal izateko. 

 

Child:  

 [+eskuragarri]  eskuragarri dagoenez, ISak hiztegitik the determinatzailea 

berreskuratuko du eta izenaren ezkerraldera kokatuko du.5  

 Izen zenbakarria denez, prozedurak mezuan singularra edo plurala den 

topatuko du  kasu honetan singularra denez, parametro berri bat gehituko dio lemari 

[sg]6 

 Lemak duen kategoria sintaktikoan oinarrituta, prozedurak hurrengo parametroa 

deribatzen du [3. perts] 

 

(2) Esan bezala, ISak INFLSaren eraiketa eragiten du. INFL-ek eraiki eta osatu 

den ISari funtzio bat ezartzen dio (momentuz eta besterik egon ezean 

defektuzko funtzioa ezartzen dio: subjektua7) eta horren arabera, arbola 

diagraman kokatzen du. IS honi kasu diakritiko bat ezarriko dio: nominatiboa.8 

                                                                  
5  Eskuratu berri den materiala ezkerralderago dagoen gunean kokatu estrategia ingelesa bezalako hizkuntza 
konfigurazionaletan erabiltzen da (ingelesez harremanak hitz hurrenkeraren bitartez adierazten dira). Leveltek azaltzen 
duen bezala, hizkuntza ez-konfigurazionaletan (nonconfigurational) harreman gramatikalak kasu markaketaren bitartez 
adierazten dira. Banaketa hau ez da betetzen hizkuntza guztietan, batzuek modu biak erabiltzen baitituzte harremanak 
adierazteko.  

“Configurational languages express grammatical functions in the hierarchical and left-to-right organization of 
surface constituents. Nonconfigurational languages use case marking on words to express grammatical 
functions; word order is less relevant.” (1989:179) 

  
 Mezuan parametroa [-eskuragarri] markatuta balego, orduan child kontzeptuaren lema beste parametroekin 
bat egiten duen izenordain batekin ordezkatuko genuke.  
 
6  Ikus daitekeenez, sintagma bati singularra edo plurala dagokion lema bera hiztegitik berreskuratu eta mezuak 
adierazi nahi duen kontzeptuarekin erkatu bezain laster zehazten da. Eraikitzen den ISa parametro horren balioarekin 
markatuta geldituko da eta informazio hau, gorago eraikitzen den INFLSra pasatzen da, honek bere aldetik, ASri ezarri 
behar baitizkio parametro hauek komunztadura modu gramatikalean egin ahal izateko.  
 
7  Leveltek berak aitortzen duen bezala, lemen berreskuratzea eta funtzioen ezarketa ez da modu aleatorioan egiten. 
Orokorrean, berreskuratzen den lehen lema mezuan ere, subjektu funtzioa betetzen duena da. (ikus 1989:233) 
 
8  Hauxe da Leveltek ematen duen definizioa:  
 

“The pointer to a form address may be indexed with various features that will affect the word form retrieved. 
We will call them diacritic features. The surface structure should indicate case, number, person, tense, 
aspect, definiteness, pitch accent and whatever other features are to be morphologically or phonologically 
marked on the word form pointed to. Note that the inflections themselves are not yet specified; case, number, 
and so on are only abstract instructions for inflectional procedures to be run in the second phase” (1989: 165). 

 
 Nominatiboaren ezarketan oinarrituta eta esandakoaren kontra, irakurleak pentsa dezake nahiko arin zehazten 
dela argumentu bakoitzari dagokion kasua. Ez dezagun ahaztu, Levelt-ek azpimarratzen duen bezala, hizkuntza mota 
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(3) INFLek identifikatu behar du mezuan zeren argumentua den kokatu berri duen 

IS hori: beraz, gertaera edo ekintza bat bilatu behar du. Gertaerarekin lotutako 

parametroak/tasunak pilatu, esaterako [iragana], edo adibidez modua 

(baieztapena, edo galdera edo dena delakoa); eta lema berreskuratzen 

duenean (give) pilatutako parametroen balioak ezartzen (3. perts., sg, iragana) 

dizkio. Emaitza: gave.  

(4) Aditzaren argumentu egituran oinarrituta (leman zehaztutako ezaugarri 

sintaktikoen artean dugu argumentu egitura), INFLSak falta diren argumentuak 

bilatuko ditu mezuan. Hauen lemak berreskuratu eta arestian azaldu dudan 

bezala, hauei dagozkien ISak eraiki, bakoitzari dagokion funtzioa ezarri 

(zeharkako objektua, the mother; eta objektu zuzena, the cat) eta egituran 

txertatuko ditu.  

(5) Azkenik, INFLSak kasua ezarriko die txertatu berri dituen sintagma hauei. 

Gauzapen fonologikorako prest gaude orain. 

 

Laburbilduta: 

(1) [IS the child] 

(2) [INFLS [IS the child]NOM ] 

(3) [INFLS [IS the child]NOM [AS gaveA [?...]] ] 

(4) [INFLS [IS the child]NOM [AS gaveA [IS the mother] [IS the cat] ]AS ]INFLS 

(5) [INFLS [IS the child]NOM [AS gaveA [IS the mother]ACC [IS the cat]DAT ]AS ]INFLS 

(6) Gauzapen fonologikoa 

 

 Ikusi berri dugun laburpen honetatik atera genitzakeen ondorioak hauexek dira: 

                                                                                                                                                                                                 
bakoitzak, hizkuntzaren izaera beragatik, estrategia zehatz batzuk erabiliko dituela. Ingelesa hizkuntza akusatiboa 
denez bai sintaktikoki eta bai morfologikoki, subjektu guztiek (aditz iragangaitzenak zein iragankorrenak) kasu 
nominatiboa jasoko dute. Beraz, aditza bera berreskuratu baino lehenago, IS baten funtzioa subjektua dela erabakiz 
gero, modu automatikoan ezarri ahal zaio nominatibo diakritikoa.  
 Nire ustea da euskaraz aditza berreskuratu arte itxaron beharko dela diakritikoak ezartzeko, aditzaren argumentu 
egiturak gidatuko baikaitu diakritikoen ezarketan.  
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 Esaldiak eraikitzeko prozesu honetan, izen sintagmak pluralak edo singularrak 

diren nahiko goiz prozesatzen da. Parametro hau INFLek grabatu eta eraikiko 

den ASari transmititzen dio, honek informazio hau aditzari ezarri ahal izateko.  

 Aditzak berak hiztegitik dakar zehaztuta argumentu egitura eta hortaz, aditza 

berreskuratu bezain laster, argumentuek bete behar dituzten funtzioak 

zehaztuta daude. Modu automatikoan dakigu, beraz, zeintzuk argumentuekin 

egingo duen komunztadura aditzak (hizkuntzaren arabera, beti ere).  

 Marko sintaktikoa eraikita dagoela, kasuak ezartzen dira. Beraz, esan 

dezakegu, kasua plurala baino beranduago ezartzen dela. Proiekzioak eraiki 

bezain laster fonologikoki eratzeko prest daude.  

 

Zer gertatzen da euskaraz kasuen jabekuntzarekin? Goazen hirugarren kapituluan 

emandako bizpahiru adibide berrikustera: 

(1)  ni(k) jan (d)ut  (B. 2,01,08)   

(2)  gu(k) eba(g)i   (O. 2;00,05) 

(3) eba(g)i nik  (O. 2,00,05) 
 

Lehenengo adibidean, nik jan dut mezuari dagokion ekoizpenari buruz hauxe 

esan dezakegu: haurrak ez du izenordainari dagokion ergatibo marka ekoitzi baina 

aditz laguntzailea, berriz, ergatiboa hartzen duen argumentuari dagokion morfema (-t)  

eta guzti ekoitzi du.  

Leveltek iradokitzen du ingelesez, normalean, berreskuratzen den lehen lema 

subjektua izango den ISaren burua dela. ISak INFLS-ren eraiketa eragiten du eta 

azken honek osatutako lehen IS honi modu automatikoan ezartzen dio SUBJKETUA 

funtzioa, eta honekin batera, nominatibo kasuaren diakritikoa ezartzen dio. Estrategia 

honek ingelesez funtzionatzen du ingelesa morfologikoki ere akusatiboa delako: hau 

da, aditz iragangaitz zein aditz iragankorren subjektuei nominatibo kasua ezartzen 

zaielako. Euskara morfologikoki ergatiboa denez, badirudi zentzuzkoagoa dela 

lehenengo gertaera/ekintzari dagokion lema berreskuratzea eta hortik mezuari 
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dagokion azaleko egitura eraikitzea. Aditzetik hasita, jakingo dugu zenbat argumentu 

bilatu beharko ditugun mezu abstraktu horretan eta zein diren argumentu bakoitzari 

ezarri beharko zaizkion funtzioa eta kasua.  

Itzul nadin adibidearen azterketara: haurrak ergatiboa ahoskatu ez duenez, 

pentsa dezakegu beharbada jan lemaren argumentu egitura ez dagoela behar bezala 

zehaztuta; baliteke haurraren hiztegian jan argumentu bakarreko aditza izatea. 

Zeintzuk lirateke aukera honen ondorioak? Jan aditza hiztegitik berreskuratu eta AS 

eraikiko litzateke.  

 

Esan bezala jan lema honela legoke zehaztuta hiztegian:  

 Aditza 

 Argumentu egitura: (A, ISSUBJ) 

 Rol semantikoen banaketa: ISjasalea 

 

ASak INFLSaren eraiketa eragingo luke eta honek, aditzaren argumentu egituran 

oinarrituta9, mezuan topatu beharko luke: bat, ekintzaren parametroak: denbora, 

modua, eta abar – behin berauek berreskuratuta, ASri parametro horien balioen berri 

ematen dio aditza behar bezala eratuta egoteko; bi, aditzaren argumentua izan 

daitekeenarekin bat egiten duen atalen bat – honi dagozkion parametroak ere ASari 

ezarri ahal izateko.  

Argumentua izan daitekeen atal horrek umeari berari egiten dio erreferentzia; 

beraz, parametroen balioak hauexek izango dira: [1.perts] [sg] eta [-eskuragarri]. 

Aurretik azaldu bezala [-eskuragarri] bezala zehaztuta dagoenez, izenordaina 

berreskuratu beharko du hiztegitik: hau da, ni. Ni horretatik abiatuta, ISa eraikiko 

litzateke eta INFLSren menpeko subjektu bezala txertatuko litzateke: honi, absolutibo 

kasua legokioke. Aldi berean, IS honen parametroak ASak bere aditzari ezarriko 

                                                                  
9  Aditz ezergatibo eta ezakusatiboen izaera sintaktikoaren eztabaida amaiezina da. Jakin badakigu euskaraz 
argumentu bakarreko aditz batzuek argumentu bakarrari ergatibo kasua ezartzen diotela. Edozein kasutan, eta haurren 
datuek eztabaida hau argitu dezaketen arren, demagun argumentu bakarreko aditzek, halabeharrez absolutibo kasua 
ezartzen dietela euren subjektuei.  
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lizkioke. Eraikitako INFLS horrek berreskuratutako lemen eta parametroen ondorioz, 

honelako gauzatze fonologikoa esperoko genuke:  ni jan da.  

Ikusten dugunez, honek ez du inondik inora ere haurrak ekoitzitakoarekin bat 

egiten; beraz, aztertu dezagun bigarren aukera: jan lema haurraren hiztegian behar 

bezala zehaztuta egotea.  

Kasu honetan, jan lema honela legoke zehaztuta hiztegian:  

 Aditza 

 Argumentu egitura: (A, IS1-SUBJ, IS2-OBJ) 

 Rol semantikoen banaketa: IS1-EGILEA, IS2-JASALEA) 

Jan lema berreskuratu bezain laster, AS-a eraikitzen da eta honekin batera INFLS. 

Badakigunez lemak argumentu bi dituela, INFLS-ek mezuan bilatzen ditu bat egin 

dezaketen atal kontzeptualak. Objektuaren ezaugarriak hauexek dira: [3.perts], [sg]. 

Euskaraz, aditzak objektuarekiko komunztadura egiten duenez, berreskuratzen den 

lemak eraikitzen duen ISak INFLS-ari bere parametroen balioen berri ematen dio, gero 

INFLSak bere aldetik, ASra pasatu ahal izateko. Ni ISren eraiketa, aurretik azaldu 

dudan bezala gertatuko da. Puntu honetan argumentuak diren IS biak osatuta daude, 

IS bakoitzak dituen parametroen balioak ASk ere eskuratuta ditu. INFLSak, mezuaren 

arabera, IS bakoitzari dagokion funtzioa ezarriko dio: objektua argumentu isilari eta 

subjektua ni izen sintagmari. Honetaz gainera, argumentu bakoitzari dagokion kasua 

ezarriko dio: ergatiboa subjektuari eta absolutiboa objektuari: 

 

(1) janA   [AS [A jan] ]   [INFLS [AS [A jan] ] ] 

(2) txokolateI  [IS txokolatea]  [INFLS [IS txokolatea] [AS [A jan]] ] 

(3) bianditzI  [IS ni] [INFLS [IS ni] [IS txokolatea] [AS [A jan dut]] ] 

(4) [INFLS [IS ni]erg [IS txokolatea]abs [AS [A jan dut]] ] 

(5) gauzapen fonologikoa: nik --- jan dut10

                                                                  
10  Kasu honetan, osagarria den argumentua ez da gauzatzen. Leveltek berak ere ez du modu zuzenean aipatzen  
nolakoa den prozesua perpausaren osagarria edo subjektua isildu egiten direnean. Antzeko egoera hau aipatzen du: 
“the elliptical answers have the case marking that is required by the verb. This forces us to recognize that the elliptical 
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Nire ustez, argi dago prozesuak (5) urrats horretan huts egin duela: aditzak bi 

argumentu ditu eta prozesagailuak biak berreskuratu ditu, AS behar bezala eratuta 

dagoelako. Kasuak ezarri dira: subjektuari ergatiboa ezarri zaio eta objektuari, berriz, 

absolutiboa. Baina diakritiko hau gauzatzerako orduan, prozesagailuak ez du kasu honi 

dagokion material fonologikoa berreskuratu. Zalantzak egon daitezkeelako, noan orain 

ezin argiagoak diren (2) eta (3) adibideak azaltzera:  

 
(2)  gu(k) eba(g)i   (O. 2;00,05) 

(3) eba(g)i nik  (O. 2,00,05) 
 

Bigarren adibide honi erreparatuta, argudio gehiago ditugu pentsatzeko ebaki 

lema umearen hiztegian behar ez bezala zehaztuta egon daitekeela; beharbada, 

haurrarentzat argumentu bakarreko aditza da hau. Bi elementuk egingo lukete argudio 

honen alde: haurrak ez du subjektuari dagokion ergatibo marka ekoitzi, eta gainera, ez 

du aditz laguntzailerik ekoitzi. Beraz, ez dago elementurik kontrakoa adierazteko. 

Baina berreskuratu dezagun hirugarren adibide hau:  

 
(3) eba(g)i nik  (O. 2,00,05) 

 

Adibide honetan, haurrak segitzen du laguntzailea ez ekoizten, baina kasu 

marka bai ekoitzi duela eta gainera, aditz horren subjektuari dagokiona. Beraz, ebaki 

lema ondo zehaztuta dagoela egiaztatzen dugu: bi argumentu ditu, bata subjektua 

izango dena eta bestea objektua izango dena. Honetaz gainera, aditzak bere 

argumentuei egile eta jasale rol semantikoak ezarriko dizkie. 

Lehenengo adibidearekin azaldu dudan prozesua errepikatuko bagenu: 

 

(1) ebakiA   [AS [A ebaki ]   [INFLS [AS [A ebaki] ] ] 

(2) paperI  [IS papera]  [INFLS [IS papera] [AS [A ebaki]] ] 

                                                                                                                                                                                                 
production does, in some way or another, involve the particular verb lemma, in spite of the fact that it is not overtly used 
in the answer. A categorial procedure can apparently inspect the surface structure of the question to which it is 
generating an elliptical answer. There are no concrete proposals as to how this is done.” (1989: 254). 
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(3) oitzI  [IS ni] [INFLS [IS ni] [IS papera] [AS [A ebaki dut]] ] 

(4) [INFLS [IS ni]erg [IS papera]abs [AS [A ebaki dut]] ] 

(5) gauzapen fonologikoa: nik --- ebaki11

 

Aurreko adibidean ez bezala, haurrak ez du huts egin ergatiboari dagokion 

material fonologikoa eratutako marko sintaktikoan txertatzeko momentuan; honetan 

bai, haurrak ergatiboa ekoitzi du. Ekoitzi gabe gelditu dena aditz laguntzailea da: 

zergatik? Galdera hori azaldu gabe gelditzen da baina nahikoa litzateke saio horretan 

dut laguntzailearen adibideren bat haurrak laguntzailea osatzen badakiela 

egiaztatzeko.  

Badirudi ekoizpen ereduan oinarritutako hipotesi honen bitartez nahiko ondo 

azaltzen direla haurrek egiten dituzten hutsak. Baina, behin eta berriro errepikatu 

dudanez, ezinbestekoa da ulermen datuetara jotzea hipotesia bere osotasunean 

ebaluatu ahal izateko.  

 

7.4.2. Ulermen mailako datuei buruzko aurreikuspenak 

 

 McKeek eta Iwasakik (2001), beste askoren artean, haurrak hitzak konbinatzen 

hasten direnerako proiekzio lexiko eta funtzional guztiak indarrean dituztela 

defendatzen dute. Honetaz gainera, haurren ekoizpen prozesagailuak helduenak 

bezala funtzionatzen duela proposatzen dute. Hau honela balitz, esperoko genuke 

haurrek morfema bakoitzari dagokion testuingurua ezagutzea; eta hortaz, modu 

desegokian markatutako testuinguru baten aurrean, ulermena eragotzita egotea. 

Beraz, esperoko genuke haurrek sintaktikoki zuzenak diren estimuluen ondoren 

(ergatiboarekin markatutakoak) erantzun zuzen gehiago ematea sintaktikoki 

                                                                  
11  Kasu honetan haurrak ebaki nik ekoizten du. Ziurrenez, prozesagailuak foko diakritikoren bat ezarriko zion aditzari 
(ikus Leveltek honi buruz ematen dituen azalpenak). Gure interesetik kanpo gelditzen denez, ez dut honetan 
sakonduko.  
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desegokiak diren estimuluen ondoren baino (hots, absolutiboa eta zentzugabeko 

morfemekin markatutako estimuluak).  

 Seigarren kapituluan ikusi dugunez, hauxe berau gertatzen da hain zuzen ere. 

Haurrek, ergatiboak modu emankorrean ekoizten ez dituztenean, berauek agertu behar 

diren testuinguruak ezagutzen dituztela erakutsi dute. Ez hori bakarrik, haurrek erakutsi 

dute bereizi egiten dituztela euren hizkuntzaren morfemak diren horiek asmatutakoak 

diren morfemetatik. Beraz, ulermen froga honekin erakutsi dugu haurren sistema 

gramatikala egiten dituzten ekoizpenek adierazten dutena baino sofistikatuagoa dela.  

 

 

7.5. Ondorioak 

 

Berrikus ditzagun bide luze hau egitera eraman gaituzten datuak. Euskaraz 

jabetzen ari diren haurrek, kasuak ekoizten hasten direnean, arazoak omen dituzte 

ergatiboarekin: ez dute kasu honi dagokion –k marka behar den testuinguru guztietan 

ekoizten. Absolutiboarekin edo datiboarekin, berriz, ez dirudi arazorik dagoenik. 

Hizkuntza honen jabekuntza aztertu duten ikertzaile guztiek (hipotesi fonologikoa 

iradoki arren, Elosegik berak ere aitortzen du hainbat kasu ezin direla modu 

fonologikoan azaldu) bat egiten dute arazo honek adin horretan haurren sintaxia 

oraindik ere heldu gabe egotearekin zerikusia eduki behar duela esatean. Datu hauek 

azaltzeko proposatzen duten hipotesia jabekuntza mailakatuarena da: haurrek ez 

dituzte kasu markak modu helduan ekoizten, hauek ezartzen dituzten proiekzio 

funtzionalak ez daudelako behar bezala finkatuta; bospasei hilabete behar dira 

(haurraren arabera) hauek finkatzeko. 

Aurretik azpimarratu dudan bezala, badaude zenbait ezaugarri hipotesi 

sintaktiko honen sinesgarritasuna ahultzen dutenak: 

1) proiekzio funtzionalez jabetu direla egiaztatzeko erabili den irizpide 

nagusia aditz laguntzaileena da: aditz laguntzaileak modu egokian eta emankorrean 
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erabili arte, ikertzaileek ez dute proiekzio funtzionala jabetutzat hartu. Biziki 

interesgarria da ikustea haurrek kasu markak erabiltzen dituztela laguntzaileak 

ekoizten hasi baino lehen (autore guztiek egiten dute bat ezaugarri honetan). Eta ez 

hori bakarrik, azpimarratzekoa da ekoizpenetan laguntzaileak agertzen ez direnean, 

haurrek kasuak ekoizten dituztenean testuinguru egokietan erabiltzen dituztela: hau da, 

ez dutela egitezko hutsik egiten. Ez dituzte markak erabiltzen desegokiak diren 

testuinguruak markatzeko, proiekzio funtzionalak garatu gabe badaude espero 

izatekoa den bezala.  

2) Autore hauek defendatu dutenaren arabera, proiekzio funtzional 

horretaz jabetu izanarekin batera, kasu marken eta laguntzaileen erabilera emankorra 

eta heldua izango da hasieratik; baina datuek hau ez dela honela gertatzen erakusten 

digute: haurrek ondo erabiltzen dituzte absolutiboa eta datiboa baina ez ergatiboa. 

Alde batetik, arraro samarra da kasua ezartzen duen proiekzio funtzional bakarrak 

arazoak izatea finkatzeko; eta are arraroagoa da ergatiboa ezartzen duen proiekzio 

funtzional horrekin lotutako aditz laguntzailea modu zuzen eta egokian erabiltzen 

denean, haurrek ergatibo kasu marka ekoitzi gabe uztea. Nolanahi ere, horixe 

gertatzen da.  

Bestetik, haur hauek ez-egitezko hutsak baino ez dituzte egiten; eta behin eta 

berriro errepikatu dudan bezala, egitezko hutsek dira haur hauek ez dituztela 

proiekzioak ondo finkatuta edo helduta erakutsiko luketenak; baina ez da gure kasua.  

3) Autore hauek iradokitzen dute haurrek ergatiboarekin dituzten arazoak 

hizkuntzaren izaerarekin lotuta egon daitezkeela, bestela esanda, beharbada hizkuntza 

ergatiboez jabetzeak zailtasunak gehitzen dizkiola jabekuntza-prozesuari.  

 

Hutsune hauengatik guztiengatik, ulermenari begiratzea proposatu dut: egia ote 

da haur hauek ekoizten ez dituzten elementu horiek ez direla euren sistema 

gramatikalaren osagai oraindik?  
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 Irudi aukeraketan oinarritutako froga bat diseinatu dut sintaxi ezaren hipotesia 

egiaztatzeko. Haurrek hiru motatako estimuluak entzun dituzte: ergatiboarekin 

markatutakoak, absolutiboarekin markatutakoa eta, azkenik, asmatutako morfema 

batekin markatutakoak. Froga honetan baldintza semantikoak iraunkorrak dira edozein 

estimulu aurkezten dela ere: marrazki berdinak erakusten zaizkie haurrei, entzuten 

duten estimulua ergatiboarekin, absolutiboarekin edo zentzugabeko morfemarekin 

markatuta dagoela ere. Ez da norabide bikoitzeko ekintzarik irudikatzen, haurraren 

ulermena errazteko. Hitz hurrenkera neutroari eusten zaio bateria osoan zehar: SOA 

ordena, hain zuzen ere. Prosodiaren aldetik ere, nahiz eta sintetizatutako edo 

grabatutako ahotsik erabili ez, estimuluak egokiak edo desegokiak diren, modu 

berdinean aurkeztu dira. Aldatzen den arlo bakarra morfosintaxia da. Hots, haurrek 

eskura dituzte morfosintaxiaz gaineko beste baliabide guztiak aukera zuzena egiteko. 

Hortaz, estimuluen arabera ezberdintasunak badaude, ezinbestekoa da hauek 

morfosintaxiarekin lotuta egotea.  

 Eta ezberdintasunak egon badaudela egiaztatu dugu: bat, haurrek hobeto 

erantzuten diete euren hizkuntzaren morfemekin markatutako estimuluei asmatutako 

morfemarekin markatutako estimuluei baino; eta bi, haurrek hobeto erantzuten diete 

ergatiboarekin markatutako estimuluei absolutiboarekin markatutako estimuluei baino. 

Honek zer erakusten du? Batetik, haurrek euren hizkuntzaren morfemak ezagutzen 

dituztela; eta bestetik, morfema bakoitzari dagokion testuingurua ere ezagutzen dutela. 

Beraz, ulermenean oinarrituta, ezin dezakegu esan haurren sistema garatu gabe 

dagoenik oraindik. Haurrek proiekzio lexiko eta funtzional guztien bildumara sarbidea 

dute eta bakoitza nola eta noiz erabiltzen den jakin badakite dagoeneko. Orduan, zer 

da ekoizpenean gertatzen dena? 

 Zazpigarren kapitulu honetan hirugarrenean aurkeztutako hizkuntz 

jabekuntzaren inguruko hipotesiak berrikusi ditugu, eta azpimarratu den bezala, 

McKeek eta Iwasakik (2001) proposatutako ereduak ergatiboarekin gertatzen dena 

modu egokienean azaltzen du: gauzapen fonologikoan daude arazoak.  
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Zergatik ergatiboarekin eta ez beste kasu markekin? Nire ustez, -k morfema 

horien ezaugarri fonologikoek dute errua: koda posizioan agertzen da, ahoskabea, 

belarea eta herskaria da; ez dezagun ahaztu herskariak posizio horretan ahoskatzea 

ez dela batere samurra. Serra et al. (2000:209) lanean azaltzen den bezala, haurrek 

ekoizten dituzten lehenengo silabek CV egitura dute (VC egitura dutenak, zailagoak 

dira haurrentzat). Haurrek joera handia dute silabak sinplifikatzeko eta prozesu hauen 

artean, orokorrenak hauek dira: koda posizioan agertzen den kontsonantearen 

ezabaketa eta kontsonante taldeen murrizketa. Honez gain, eta hitzaren barnean 

silaben posizioen araberako sinplifikazioak ere egiten dituzte haurrek eta hauen artean 

orokorrenak hauek dira: azenturik gabeko silaben ezabaketa (egia den arren maizago 

ezabatzen direla azenturik gabeko silaba hauek hitzaren hasieran baldin badaude, 

azkenean badaude baino – ergatiboa jasotzen duen silabaren kasua dena).  Hortaz, -k 

ezabatzea ez da hain harrigarria fonologiaren ikuspegitik.  

Arazoak ditugu azaltzen zergatik ote den errazagoa haurrentzat pluralak 

ahoskatzea ergatiboak ahoskatzea baino, morfema biak –k morfema batekin amaitzen 

baldin badira. Aitortu behar dut nire zalantzak ditudala egoera honi dagokionez, 

ergatiboarekin arazoak dituzten aro horretan plurala behar duten adibideak nahiko 

urriak direlako. Nolanahi den ere, hipotesi bat formulatzen saiatuko naiz. Egoera honek 

zerikusia izan dezake ekoizpen prozesuan morfema bakoitza berreskuratzen den 

momentuarekin. Leveltek azaltzen duen bezala, sintagma bat singularra edo plurala 

den nahiko goiz identifikatzen da ekoizpen prozesu horretan: lema berreskuratzen 

dugun momentutik eta sintagma osatzen dugun momentutik, prozesagailuak lema horri 

dagozkion parametroak berreskuratzen ditu, eta hauen artean, singularra edo plurala 

den parametroa. Gainera, Leveltek berak azpimarratzen duen bezala, sintaktikoki 

osatuta dagoenean, sintagma horri dagokion material fonologikoa berreskuratzen da. 

(lema sarrera batek ez du forma bakarra: lema sarrera baten azpian egon daitezke 

izena, izena pluralean, izena eratorrita; beraz, espero izatekoa da IS bat pluralarekin 

markatuta badago, orduan pluralari dagokion forma berreskuratzea). Kasua ezberdina 
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da, azkeneko momentuan berreskuratzen da eta daukagun forma fonologiko horri 

gehitzen zaio. Beraz, hortxe koka daiteke arazoa, azkeneko momentuan egin 

beharreko aldaketa horretan. 

Tesi honekin erakutsi dut ergatiboaren arazoa ez dela inondik inora ere arazo 

sintaktiko bat: are gehiago, ikusi dugu haurrek ekoizpenean modu emankorrean 

erabiltzen ez dituzten kasu markak ulermen mailan erabiltzen dituztela, eta hartara 

erakutsi dut marka hauek euren sistema gramatikalaren osagai direla.  

 

 

7.6. Ergatibitatearen jabekuntza: etorkizuneko gaiak eta kezkak 

 

 Ezingo nuke lan hau amaitu nire ustez ikertzeko gelditzen diren gaiak aipatu 

gabe. Hasteko, interes handikoa litzateke tesi honetan aurkeztu dugun frogaren 

emaitzak  berretsiko lituzkeen beste esperimentu bat egitea. Ez dago adin horretako 

haurrekin egin daitekeen froga mota askorik, baina beharbada nahikoa litzateke froga 

motari eutsi eta beste baldintza berri batzuk (estaterako, norabide bikoitzeko aditzak 

erabiliaz) frogatzearekin.  

Honez gain, eta zazpigarren kapitulu honetan proposatu dugun analisian 

oinarrituta (alegia, Levelten ekoizpen ereduaren argitan egin dugun datuon 

interpretazioaren ostean, arazoa fonologikoa dela iradoki dugu), argigarria litzateke 

jabekuntzaren alderdi fonologikoan sakontzea. Baldintza kontrolatuetan (laborategi 

batean) eta berariaz diseinatutako froga baten bitartez, egiaztatu beharko litzateke 

haurrek koda posizioan ekoizten dituzten –k morfemen aurrean (pluralak, ergatiboak, 

partitiboak)  berdin jokatzen duten edo berauen funtzioaren arabera jokatzen duten.  

Bestalde, komenigarria litzateke egiaztatzea isiltzen diren –k horiek ezabatzen 

diren edo beste modu batean adierazten diren, hurrengo silaba luzatuaz esaterako. 

Carterrek (1999) erakutsi zuen ordura arte isildutzat hartzen ziren silaba ahulek estatus 

fonologiko jakin bat zutela: haurrek eta helduek ez zituzten silaba hauek beste barik 
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ezabatzen; aitzitik, material fonologiko horren ordez prosodikoki neurtu zitekeen 

hutsune bat uzten zuten.  

Azkenik, eskolan euskalduntzen ari diren haurren ulermena eta ekoizpena ere 

neurtu beharko lirateke. Gure hizkuntz egoera berezi honetan egin diren ikerketa 

gehienak atzerriko hizkuntzaren jabekuntzaren ingurukoak izan dira, edo euskara eta 

gaztelania modu elebidunean jabetzearen ingurukoak. Eskolan zabaltzen ari diren 

eredu eleanitzetan hizkuntzen jabekuntza prozesuak nolako garapena erakusten duen 

ikergai ezin erakargarriagoa iruditzen zait. Haurrek hizkuntza bakoitzean duten 

gaitasuna neurtzea ezinbestekoa da gaitasun horiek bultzatuko dituzten materialak 

sortu ahal izateko. Kasu honetan honelako frogak didaktika-ikerketaren eskutik joan 

beharko liratekela uste dut.  

 

 



ERANSKINAK 

 

1. Subjektuei buruzko galdetegia 
 

Izena: 

 

Jaiotza data: 

 

 

Bi urterekin eskolatuta? 

 Bai □   Ikastolan □ Beste zentro batean □ 

 Ez □ 

   

 

Gurasoek euskaraz egiten dute? 

 Aitak bakarrik  □ 

 Amak bakarrik  □ 

 Biak   □  

 Inork   □ 

 

Dakienak haurrari euskaraz egiten dio? 

 Bai □  

 Ez □  

 

Haurrak erakusten duen gramatikaren garapena zure ustez: 

 Ergatiborik ahoskatzen al du? 

 Bai □ 

Ez □ 

 

Erantzuna baiezkoa izan bada: 

 Ergatiboa behar den testuinguru guztietan   □ 

 Ergatiboa behar den testuinguru batzuetan bakarrik □ 

  

 
OHARRAK: 
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2. Parte hartu duten subjektuen banaketa. 
 

Subjektuen banaketa azaldu aurretik, ezinbestekoa da egindako lana denboran 

barrena kokatzea.  

 

• Pilotua 

 

2002-2003 ikasturtean hasi nintzen frogaren pilotua egiten. Urte oso bat eman 

nuen pilotuaren ingurukoak prestatzen eta testatzen. Gero, 2002ko urrian Begoñazpi 

ikastolan baimena eskatu nuen nire froga aurrera eramateko. Lehenengo, lau urteko 

gelan egon nintzen, praktikak egiten banenbil bezala: gelan pasatzen nuen egun osoa. 

Azaro eta abendu bitartean, marrazkiak prestatzen amaitu eta haurrak elkarrizketatu 

nituen marrazkiak egokiak ziren edo ez neurtzeko.  

Hiru urteko geletan (2 gela) urtarrilean hasi eta, denbora luzea eman ostean, 

martxoan eta apirilean pilotuaren lehen saioak egin nituen. Bi urteko geletara, 

maiatzean joan nintzen eta hile horren bukaeran eta ekainaren hasieran egin nuen 

neure lana. Bosgarren kapituluan aipatzen dudan bezala, ezin izan nituen bi urteko 

haurren datu nahiko jaso eta Igorreko ikastolan baimena eskatu nuen, 2003-2004 

ikasturtearen hasieran (irailean), berriz, hango bi urteko haurrekin pilotua egiteko. Bi 

urteko haurrek egokitzapen garaia pasatu eta gero, urriaren erdira aldera, hango 

geletan denbora pasatzen hasi nintzen. Ondoren, behin-behineko froga egin nien 

2004ko urtarrilean zehar.  

Bosgarren kapituluan adierazten den bezala, jasotako datuen azterketa egin 

ondoren, frogan aldaketa batzuk egin nituen. Aldaketa horiek eginda, Begoñazpi 

ikastolara bueltatu nintzen apirilaren hasieran. Hor jaso nituen behin betiko 

esperimentuaren lehenengo datuak.  

 

• Esperimentua 

 

Seigarren kapituluan aurkeztutako datuak biltzeko urte oso bat eman nuen. 

Bertan azaldu dudan bezala, gela bakoitzean denbora luzea ematen nuen, haurrek 

froga eguneko egoera erosotasun osoz bizi ahal izateko.   

2003-2004 ikasturtean, Begoñazpi ikastolako bi urteko geletako umeak grabatu 

nituen maiatza eta ekaina bitartean. Ikasturte berriaren hasieran (2004-2005) eta 

egokitzapen garaiaren ondoren, azaroan eta abenduan egin nien bi urteko geletako 

haur berriei froga.  
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2005. urtearen hasieran, Lauaxeta ikastolako haurrekin egon nintzen. Ikastola 

honetan bi urteko geletako haur gutxi batzuk eta hiru urteko geletako haurrak hartu 

nituen batez ere. Otsailean zehar jaso nituen behar nituen datu guztiak. Ikus ondoko 

taula honetan frogan parte hartu zuten haurren banaketa adina eta “jatorria” kontuan 

hartuta:  
 

Adin 

taldeak 

Lagina Ikastetxea Gurasoen 

hizkuntza-profila 

Sexua 

  Begoñazpi Lauaxeta Euskaldunak 

biak 

Euskaldun 

bakarra* 

Neska Mutila 

2;04-2;09 24 14 10 16 8  15 9 

2;10-3;03 21 13 8 11 10 8 13 

3;04-4;01 21 --- 21 17 4 13 8 

Helduak 12 --- ---     

 

*2.04-2.09 adin tartean gurasoen hizkuntza profila honako hau da: 4 ama euskaldun vs. 4 

aita euskaldun. 

2.10-3.03 adin tartean: 7 ama euskaldun vs. 3 aita euskaldun. 

3.04-4.01 adin tartean: 2 ama euskaldun vs. 2 aita euskaldun.  
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3. Zuzenketa orriak 
 

 

Izena: 
Eguna: 
Gela: 
 
LEHENENGO ZERRENDA 
 
 a b c d 

Neska zuhaitzaren ondoan dago     

Txoria mutilaren eskuan dago     

Mutila puztukiarekin jolasten dabil  T s o a 

Krokodiloak oinetakoa jantzi dau T s o a 

Zaldia hegazkina ikutu dau s o a T 

Txakurra hezurra topatu dau T s o a 

Neska negarrez dago a T s o 

Sugeak aulkia harrapatu dau o a T s 

Oiloak arrautza ipini dau s o a T 

Katuak eskularrua izkutatu dau a T s o 

Sagarra mutilaren buruaren gainean dago a o T s 

Sagual atea margotu dau a T s o 

Elefantea euritakoa zabaldu dau a T s o 

Tximinoal akordeioia apurtu dau s o a T 

Neska bizikletaz etorri da s o a T 

Txerrial azenarioa jan dau T s o a 

Pinguinoal etxea egin dau o a T s 

Behia irratia zapaldu dau o a T s 

 
Guztira: /16    s: /16 
      o: /16 
Erg:  /4     a: /16 
Ø: /4     T: /16 
-l: /4 
bet: /4 
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Izena: 
Eguna: 
Gela: 
 
BIGARREN ZERRENDA 
 
 a b c d 

Neska zuhaitzaren ondoan dago     

Txoria mutilaren eskuan dago     

Mutila puztukiarekin jolasten dabil  T s o a 

Oiloa arrautza ipini dau s o a T 

Krokodiloa oinetakoa jantzi dau T s o a 

Txerriak azenarioa jan dau T s o a 

Neska negarrez dago a T s o 

Elefanteal euritakoa zabaldu dau a T s o 

Katua eskularrua izkutatu dau a T s o 

Txakurral hezurra topatu dau T s o a 

Sagarra mutilaren buruaren gainean dago o a T s 

Behial irratia zapaldu dau o a T s 

Sugea aulkia harrapatu dau o a T s 

Tximinoak akordeoia apurtu dau s o a T 

Neska bizikletaz etorri da s o a T 

Pinguinoak etxea egin dau o a T s 

Zaldial hegazkina ikutu dau s o a T 

Saguak atea margotu dau a T s o 

 
Guztira: /16    s: /16 
      o: /16 
Erg:  /4     a: /16 
Ø: /4     T: /16 
-l: /4 
bet: /4 
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Izena: 
Eguna: 
Gela: 
 
HIRUGARREN ZERRENDA 
 
 a b c d 

Neska zuhaitzaren ondoan dago     

Txoria mutilaren eskuan dago     

Mutila puztukiarekin jolasten dabil  T s o a 

Oiloal arrautza ipini dau s o a T 

Katual eskularrua izkutatu dau a T s o 

Elefanteak euritakoa zabaldu dau a T s o 

Neska negarrez dago a T s o 

Tximinoa akordeoia apurtu dau s o a T 

Txakurrak hezurra topatu dau T s o a 

Zaldiak hegazkina ikutu dau s o a T 

Sagarra mutilaren buruaren gainean dago o a T s 

Behiak irratia zapaldu dau o a T s 

Txerria azenarioa jan dau T s o a 

Sugeal aulkia harrapatu dau o a T s 

Neska bizikletaz etorri da s o a T 

Krokodiloal oinetakoa jantzi dau T s o a 

Sagua atea margotu dau a T s o 

Pinguinoa etxea egin dau o a T s 

 
Guztira: /16    s: /16 
      o: /16 
Erg:  /4     a: /16 
Ø: /4     T: /16 
-l: /4 
bet: /4 
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4. Estimuluekin batera aurkeztutako irudiak:  
 
 
Neska zuhaitzaren ondoan dago (entrenamendu estimulua) 
 

 
 
 
 
 
Txoria mutilaren eskuan dago (entrenamendu estimulua) 
 

 
 
 
 
 
Mutila puztukiarekin jolasten dabil (betegarria) 
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Krokodiloak oinetakoa jantzi dau  
 

 
 
 
 
 
Zaldiak hegazkina ikutu dau 
 

 
 
 
 
 
Txakurrak hezurra topatu dau 
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Neska negarrez dago (betegarria) 
 

 
 
 
 
 
Sugeak aulkia harrapatu dau 
 

 
 
 
 
 
Oiloak arrautza ipini dau 
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Katuak eskularrua izkutatu dau 
 

 
 
 
 
 
Sagarra mutilaren buruaren gainean dago (betegarria) 
 

 
 
 
 
 
Saguak atea margoztu dau 
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Elefanteak euritakoa zabaldu dau 
 

 
 
 
 
 
Tximinoak akordeoia apurtu dau 
 

 
 
 
 
 
Neska bizikletaz etorri da (betegarria)  
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Txerriak azenarioa jan dau 
 

 
 
 
 
 
 
Pinguinoak etxea egin dau 
 

 
 
 
 
 
 
Behiak irratia zapaldu dau 
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