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Nominien kieliopilliset kategoriat 

• Substantiivit ja adjektiivit 

• Kaksi sukua 
– maskuliini, feminiini 

• Kolme sijaa 
– nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi; monikossa akkusatiivi ja genetiivi 

eivät eroa 

• Kolme lukua 
– yksikkö, duaali, monikko 



Nominilausekkeen sanajärjestyksestä 

• Attribuutit seuraavat pääsanoja ja kongruoivat näiden kanssa 
suvussa, sijassa ja luvussa 

 

 šarrum dannum  ”mahtava kuningas” 

 šarratum dannatum  ”mahtava kuningatar” 



Nominien taivutus 

• Sanakirjamuodot: šarrum ”kuningas”, damqum ”hyvä” 

 

 

MASCULINE FEMININE 

SG NOM šarrum damqum šarratum damiqtum 

GEN šarrim damqim šarratim damiqtim 

ACC šarram damqam šarratam damiqtam 

PL NOM šarrū damqūtum šarrātum damqātum 

ACC/GEN šarrī damqūtim šarrātim damqātim 



Nominien taivutus 

• Sanakirjamuodot: šarrum ”kuningas”, damqum ”hyvä” 

• Mimaatiota -m ei esiinny monikon maskuliinimuodoissa.  Mimaation 
käyttö vähenee muinaisbabylonialaisen kauden loppua kohden. 

 

 

MASCULINE FEMININE 

SG NOM šarrum damqum šarratum damiqtum 

GEN šarrim damqim šarratim damiqtim 

ACC šarram damqam šarratam damiqtam 

PL NOM šarrū damqūtum šarrātum damqātum 

ACC/GEN šarrī damqūtim šarrātim damqātim 



Suku 

• Maskuliini on tunnusmerkitön 

• Feminiinin tunnus on -at sanavartalon päättyessä kahteen 
konsonanttiin ja -et jos edellä on /e/; 

 

 šarratum ”kuningatar” 

kalbatum ”koira (f.)” 

elletum ”pyhä (f.)” 



Suku 

• Maskuliini on tunnusmerkitön 

• Feminiinin tunnus on -at sanavartalon päättyessä kahteen 
konsonanttiin ja -et jos edellä on /e/; muulloin –t.  

 

 

 

damiqtum ”hyvä” šarratum ”kuningatar” 

rabītum ”suuri” kalbatum ”koira (f.)” 

bēltum ”valtiatar” elletum ”pyhä (f.)” 



Suku 

• Maskuliini on tunnusmerkitön 

• Feminiinin tunnus on -at sanavartalon päättyessä kahteen 
konsonanttiin ja -et jos edellä on /e/; muulloin –t.  

 

 

 

 

• Monikossa tunnuksen vokaali on pitkä: -āt, -ēt. 
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Suku 

• Maskuliini on tunnusmerkitön 

• Feminiinin tunnus on -at sanavartalon päättyessä kahteen 
konsonanttiin ja -et jos edellä on /e/; muulloin –t.  

 

 

 

 

• Monikossa tunnuksen vokaali on pitkä: -āt, -ēt. 

• Tunnusmerkittömiä feminiinejä ummum ”äiti”, īnum ”silmä” 
(ja muut parilliset ruumiinosat), nārum ”joki”. 

damiqtum ”hyvä” šarratum ”kuningatar” 

rabītum ”suuri” kalbatum ”koira (f.)” 
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Suku 

• Maskuliini on tunnusmerkitön 

• Feminiinin tunnus on -at sanavartalon päättyessä kahteen 
konsonanttiin ja -et jos edellä on /e/; muulloin –t.  

 

 

 

 

• Monikossa tunnuksen vokaali on pitkä: -āt, -ēt. 

• Tunnusmerkittömiä feminiinejä ummum ”äiti”, īnum ”silmä” 
(ja muut parilliset ruumiinosat), nārum ”joki”. 

• Sanavartalon loppuinen –t ei aina feminiini: bītum ”talo, 
temppeli” 

damiqtum ”hyvä” šarratum ”kuningatar” 

rabītum ”suuri” kalbatum ”koira (f.)” 

bēltum ”valtiatar” elletum ”pyhä (f.)” 



Poikkeuksellisia feminiinin monikoita 

• Muutamat feminiiniset substantiivit, kuten šattum ’vuosi’ ja 
libittum ’tiili’ ovat assimiloituneita perusmuodossaan 

 

 *šantum > šanātum  ’vuodet’ 

 *libintum > libnātum  ’tiilet’ 



Muodosta feminiini 

• Esimerkki 
šarrum damqum  ”hyvä kuningas” 

šarratum damiqtum  ”hyvä kuningatar” 

 

• wardum ḫalqum  ”kadonnut orja” (ḫaliq-) 

 

 

• mārum ṣeḫrum  ”pieni poika”  (ṣeḫir-) 



Muodosta feminiini 

• Esimerkki 
šarrum damqum  ”hyvä kuningas” 

šarratum damiqtum  ”hyvä kuningatar” 

 

• wardum ḫalqum  ”kadonnut orja” (ḫaliq-) 

• wardatum ḫaliqtum ”kadonnut *nuori tyttö” 

 

• mārum ṣeḫrum  ”pieni poika”  (ṣeḫir-) 

• mārtum ṣeḫirtum  ”pieni tytär” 

 
*) naispuolista orjaa tai palvelijaa kuvataan yleensä sanalla amtum. 



Sijamuodot: nominatiivi 

• Nominatiivin tunnus on -u 

• Subjektin sija ja nominien perusmuoto:  

  

 šarrum anāku  ”olen kuningas” 

 šarrū attunu  ”te olette kuninkaita” 

 iltum elletum  ”pyhä jumalatar” 

 bēlētum illikā  ”valtiattaret menivät” 



Sijamuodot: akkusatiivi 

• Akkusatiivin tunnus on yksikössä -a 

• Monikossa sulautunut genetiiviin; kutsutaan joskus obliikviksi. 

• Ilmaisee objektia 

 

 wardum bēlam imḫaṣ  ”orja löi herraa” 

 wardū bēlī imḫaṣū  ”orjat löivät herroja” 

 kaspam innadin  ”hopea annettiin” 



Sijamuodot: genetiivi 

• Tunnus -i 

• Käytetään prepositioiden yhteydessä ja omistusrakenteissa 

 

 ana bēlim   ”herralle” 

 ana bēlētim   ”valtiattarille” 

 

   



Sijamuodot: genetiivi 

• Tunnus -i 

• Käytetään prepositioiden yhteydessä ja omistusrakenteissa 

 

 ana bēlim   ”herralle” 

 ana bēlētim   ”valtiattarille” 

 

  

 LUGAL-um ša KI.EN.GI-im ù KI.URI-im a-na-ku 

 šarrum ša šumērim u akkadim anāku  

 ”Olen Sumerin ja Akkadin kuningas” 



Synkopee 

• Jos peräkkäin on kaksi lyhyttä tavua (V tai CV), eikä näistä 
jälkimmäinen ole sanan viimeinen, toinen menettää vokaalinsa 

• Sääntö on yleinen ja pätee myös verbeissä. 



Synkopee 

• Jos peräkkäin on kaksi lyhyttä tavua (V tai CV), eikä näistä 
jälkimmäinen ole sanan viimeinen, toinen menettää vokaalinsa 

• Sääntö on yleinen ja pätee myös verbeissä. 

 

 *damiq → *damiqum →  damq+um 

 CV.CV.C  → CV.CV.CVC →  CVC.CVC 

 

 *damiq →  *damiqatum → damiq+tum 

 CV.CV.C  → CV.CV.CV.CVC → CV.CVC.CVC  

 

• Synkopee ei toteudu possessiivisuffikseissa. 



Vokaalipäätteiset nominit 

• Osa nomineista on ns. ”lopustaan heikkoja” ja päättyvät 
vokaaliin. 

 

 

 

 

 

 

 
•  rubûm ”prinssi” < *rubāˀum, rabûm < *rabiˀum ”suuri” 

•  rubātum ”prinsessa” < *rubāˀtum, rabītum < *rabiˀtum ”suuri” 

MASCULINE FEMININE 

SG NOM rubûm rabûm rubātum rabītum 

GEN rubêm rabîm rubātim rabītim 

ACC rubâm rabâm rubātam rabītam 

PL NOM rubû rabûtum rubātum rabiātum, rabâtum 

ACC/GEN rubê rabûtim rubātim rabiātim, rabâtim 



Arkaismeja 

• Vokaaliin päättyvien nominien taivutuksessa voi esiintyä 
arkaismeja, joissa vokaalit kirjoitetaan auki. 

• Nämä muodot ovat peräisin muinaisakkadista. 

 

 bēlum rabium   ”suuri herra” (arkaainen) 

 bēlum rabûm   (OB ->) 

 bēlum rabû   (OB+, SB ->) 

  

 bēlū rabiūtum   ”suuret herra” (arkaainen) 

 bēlū rabûtum 

 bēlū rabûtu 



Erikoistapauksia 

• Muinaisbabylonialaisen kauden loppupuolelta alkaen muuta-
mien lyhyiden sanojen yhteydessä tavataan -ān -monikkoa. 

 

 ilānū  ”(tietyt) jumalat” 

 ilānī  ”(tietyt) jumalat” (akk. ja gen.) 



Erikoistapauksia 

• Muinaisbabylonialaisen kauden loppupuolelta alkaen muuta-
mien lyhyiden sanojen yhteydessä tavataan -ān -monikkoa 

 

 ilānū  ”(tietyt) jumalat” 

 ilānī  ”(tietyt) jumalat” (akk. ja gen.) 

 

• Muutamilla sanoilla, kuten abum ’isä’, aḫum ’veli’ ja aḫātum 
’sisko’ on poikkeuksellinen monikkovartalo. 

 

 abbū  ”isät” 

 aḫḫū  ”veljet”  

 aḫḫātum  ”siskot” 



Prepositiot 

• Prepositioilmauksissa nomini on aina genetiivissä 

 

 ana ummim  ”äidille” 

 ina bītim  ”temppelissä, temppelistä” 

 ištu ēkallim  ”palatsista” 

 itti bēlī rabûtim ”mahtavien herrojen kanssa” 

 kīma šarrim  ”kuin kuningas” 



Nuolenpäiden lukemisesta 



Nuolenpäiden lukeminen 



Nuolenpäiden lukeminen 

• Etsitään merkkilistasta jokainen merkki ja katsotaan näiden 
lukuasut 



Nuolenpäiden lukeminen 

• Etsitään merkkilistasta jokainen merkki ja katsotaan näiden 
lukuasut 

• Muodostetaan lukuasuista mahdolliset yhdistelmät 

 

 A: a 

 PI: wa, we, wi, wu 

 LAM: lam 



Nuolenpäiden lukeminen 

• Mahdollisuudet: 
a-wa-lam, a-we-lam, a-wi-lam, a-wu-lam 

 



Nuolenpäiden lukeminen 

• Mahdollisuudet: 
a-wa-lam, a-we-lam, a-wi-lam, a-wu-lam 

 

• Etsitään sana sanastosta, lähin vastine on awīlum ’mies’ 

• Koska sana päättyy -lam, on muodon oltava akkusatiivi. 

 



Taivutusmuotoja nuolenpäinä 

a-wi-lum awīlum (NOM) 

a-wi-lam awīlam (AKK) 

a-wi-lim a-wī-lim (GEN) 

 



Taivutusmuotoja nuolenpäinä 

a-wi-lum awīlum (NOM) 

a-wi-lam awīlam (AKK) 

a-wi-lim a-wī-lim (GEN) 

 

šar-ru-um šarrum 

šar-ra-am šarram 

šar-ri-im šarrim 

 



Taivutusmuotoja nuolenpäinä 

a-wi-lum awīlum (NOM) 

a-wi-lam awīlam (AKK) 

a-wi-lim a-wī-lim (GEN) 

 

šar-ru-um šarrum  ... 

šar-ra-am šarram 

šar-ri-im šarrim 

 

šar-ra-tum šarratum 

šar-ra-tam šarratam 

šar-ra-tim šarratim 



Kertausta logogrammien käytöstä 1 

a-na DINGIR GAL  DINGIR (AN): diĝir = ilum ’jumala’ 

    GAL: gal = rabûm ’suuri’ 



Kertausta logogrammien käytöstä 1 

a-na DINGIR GAL  DINGIR (AN): diĝir = ilum ’jumala’ 

    GAL: gal = rabûm ’suuri’ 

 

 ana ilim rabîm  ’suurelle jumalalle’ 



Kertausta logogrammien käytöstä 2 

i-na E2     E2: é = bītum ’talo, temppeli’ 

 



Kertausta logogrammien käytöstä 2 

i-na E2     E2: é = bītum ’talo, temppeli’ 

 

 ina bītim ’taloon’ 



Kertausta logogrammien käytöstä 3 

ĝešTUKUL KALAG GIŠ: ĝeš = iṣum ’puu’ 

   TUKUL (KU): tukul = kakkum ’ase, nuija’ 

   KALAG (KAL): kalag = dannum ’voimakas’ 

 



Kertausta logogrammien käytöstä 3 

ĝešTUKUL KALAG GIŠ: ĝeš = iṣum ’puu’ 

   TUKUL (KU): tukul = kakkum ’ase, nuija’ 

   KALAG (KAL): kalag = dannum ’voimakas’ 

  

 kakkum dannum ’voimakas ase’ 

 

 



Logografiset monikot (1/4) 

• Logogrammien yhteydessä käytetään usein kolmea sumerista 
lainattua monikonmuodostustapaa 

 

 (1) logogrammi MEŠ   (sumerin m.3.p. kopula) 

 (2) logogrammin reduplikaatio (sumerin distributiivi) 

 (3) näiden yhdistelmää 

 

• Voidaan translitteraatiossa erottaa pisteellä tai ajatusviivalla: 
DINGIR.MEŠ 

DINGIR–MEŠ 



Logografiset monikot (2/4) 

DUMU.MEŠ   mārū ’pojat’ 

 

 

 

DUMU.MUNUS.MEŠ  mārātum  ’tyttäret’ 

 

• sumeriksi kirjaimellisesti dumu-me-éš ’he ovat poikia’ 



Logografiset monikot (3/4) 

DINGIR.DINGIR  ilū, ilānu ’jumalat’ 

 

 

 

DINGIR.DINGIR.MEŠ  ilū, ilānu ’jumalat’ 

 

• sumeriksi diĝir-diĝir(-re-e-ne) ’jokainen jumala, kaikki 
jumalat’ 



Logografiset monikot (4/4) 

• Laadullista vaihtelua kuvaava monikko ḪI.A < sum. ḫi-a 
’sekoitettuja’ 

• Yleinen listoissa, kauppadokumenteissa, lakiteksteissä jne. 
joissa puhutaan eläimistä ja erilaisista hyödykkeistä. 

• Transkriboidaan normaalina monikkona. 

 

 



Logografiset monikot (4/4) 

• Laadullista vaihtelua kuvaava monikko ḪI.A < sum. ḫi-a 
’sekoitettuja’ 

• Yleinen listoissa, kauppadokumenteissa, lakiteksteissä jne. 
joissa puhutaan eläimistä ja erilaisista hyödykkeistä. 

• Transkriboidaan normaalina monikkona. 

 

 

 UDU.ḪI.A  immerū ’erilaisia lampaita’ 



Logografiset monikot (4/4) 

• Laadullista vaihtelua kuvaava monikko ḪI.A < sum. ḫi-a 
’sekoitettuja’ 

• Yleinen listoissa, kauppadokumenteissa, lakiteksteissä jne. 
joissa puhutaan eläimistä ja erilaisista hyödykkeistä. 
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 UDU.ḪI.A  immerū ’erilaisia lampaita’ 

 

   ṣubātū ’erilaisia tekstiilejä’ 

TUG2.ḪI.A 


