
Omistusrakenteet 

Akkadi I – Syksy 2018 
Aleksi Sahala – Helsingin yliopisto 



Nominien statukset 

• Nomineilla on kolme statusta 
  

 Status rectus  (perusmuoto) 

 Status constructus (omistusrakenteet) 

 Status absolutus (jotkin lukusanailmaukset) 

 

• Eri statuksia käytetään erilaisissa syntaktisissa ja 
morfologisissa rakenteissa (vrt. suomen hevonen > hevos-) 

• Eivät muuta sanan merkitystä: sinništum – sinništi – sinniš 

• Constructus-muotoja on kaksi: ”vapaa” ja ”sidonnainen”. 

 



Status constructus 

*) muodostustapa vaihtelee! 

 

• Sanakirjamuoto: šarrum ’kuningas’ 

• Status constructus ei voi koskaan esiintyä yksin, vaan vaatii 
peräänsä aina omistusliitteen tai toisen nominin 

MASKULIINI FEMINIINI 

YKS* šar šarrat 

MON  
NOM šarrū šarrāt 

AKK/GEN šarrī šarrāt 



• Yksikössä konstruktimuodoissa tapahtuu vaihtelua, joka ei ole 
helposti ennustettavissa perusmuodon perusteella 

• Lyhin fonotaktisesti mahdollisin muoto 

 

 šarrum   > *šarr  > šar 

 libbum  > *libb  > libbi 

 wardum > *ward  > warad 

 

 amtum  (f.) > *amt  > amat 

 ummum (f.) > *umm  > ummi 

 bēltum (f.) > *bēlt  > bēlet 

Status constructus genetiivirakenteissa 



• Muodostussääntöjä ei tarvitse muistaa, konstruktimuodot on 
annettu Svärdin ja Harjumäen kirjassa: 

  
1. Mimaatio ja yksikön sijapäätteet katoavat: awātum > awāt 

2. Yksitavuiset geminaattaan päättyvät vartalot saavat apuvokaalin /i/, 
poikkeuksena šarrum. Esim. ummum > ummi, libbum > libbi 

3. Monitavuiset geminaattaan päättyvät sanat eivät välttämättä saa 
apuvokaalia: ēkallum > ēkal. 

4. Kahteen eri konsonanttiin päättyvät yksitavuiset vartalot saavat 
edeltävän tavun vokaalia vastaavan apuvokalin väliinsä: wardum > 
warad, mārtum > mārat 

Status constructus genetiivirakenteissa 



Genetiivirakenteet (1/3) 

• Genetiivirakenne voidaan muodostaa kahdella tavalla 

 

 šarrum ša šumērim  ’sumerin kuningas’ 

 bēl bītim   ’talon herra’ 

 

• Rakenteilla ei usein katsota olevan merkityseroa, mutta 
yleensä ša-rakennetta ei käytetä jos omistaja ja omistettava 
kuuluvat luonnollisesti yhteen (inalienable vs. alienable 
possession) 

 

 īn awīlim   ’miehen silmä’ 

 *īnum ša awīlim 



Genetiivirakenteet (2/3) 

• Omistaja/omistettava on aina asianmukaisessa sijassa esim. 

  

 šarrum ša šumērim  ’sumerin kuningas’ 

 ana šarrim ša šumērim ’sumerin kuninkaalle’ 

 

 

 

 

 



Genetiivirakenteet (2/3) 

• Omistaja/omistettava on aina asianmukaisessa sijassa esim. 

  

 šarrum ša šumērim  ’sumerin kuningas’ 

 ana šarrim ša šumērim ’sumerin kuninkaalle’ 

 

 bēl bītim   ’talon herra’ 

 kīma bēl bītim   ’kuin talon herra’ 

 

 

 

 

 



Genetiivirakenteet (2/3) 

• Omistaja/omistettava on aina asianmukaisessa sijassa esim. 

  

 šarrum ša šumērim  ’sumerin kuningas’ 

 ana šarrim ša šumērim ’sumerin kuninkaalle’ 

 

 bēl bītim   ’talon herra’ 

 kīma bēl bītim   ’kuin talon herra’ 

 

 bēlū bītim   ’talon herrat’ 

 kīma bēlī bītim   ’kuin talon herrat’ 

  

 

 

 

 

 



Genetiivirakenteet (3/3) 

• Jos omistettavalla substantiivilla on adjektiiviattribuutti, sen 
paikka vaihtelee rakenteesta riippuen 

  

 nakrum ša šarrim  ’kuninkaan vihollinen’ 

 nakrum lemnum ša šarrim  ’kuninkaan paha vihollinen’ 

 

 

   

 

 

 

 

 



Genetiivirakenteet (3/3) 

• Jos omistettavalla substantiivilla on adjektiiviattribuutti, sen 
paikka vaihtelee rakenteesta riippuen 

  

 nakrum ša šarrim  ’kuninkaan vihollinen’ 

 nakrum lemnum ša šarrim  ’kuninkaan paha vihollinen’ 

 

 bēlet bītim   ’talon rouva’ 

 bēlet bītim damiqtum  ’talon kaunis rouva’ 

   

 

 

 

 

 



Rekursiivisista rakenteista (1/2) 

• Upotetuissa genetiivirakenteissa on yleensä korkeintaan kaksi 
konstruktimuotoista nominia peräkkäin. 

 

 qāt wardim  ’orjan käsi’ 

 qāt warad šarrim ’kuninkaan orjan käsi’ 

  



Rekursiivisista rakenteista (2/2) 

• Jos genetiivirakenne on syvästi rekursiivinen, kuten kaverin 
tutun koiran tassu, akkadissa vältetään status constructus-
muotojen ketjuja: 

 

 *bīt mār šar māt Ḫatti   

 ”Heettiläisten maan kuninkaan pojan talo” 

 

  bītum ša mār šarrim ša māt Ḫatti 



Status constructus relatiivilauseen 
pääsanana 

• Status constructus voi toimia myös relatiivilauseen pääsanana 

 

 bēlum ana bītim illik  ’herra meni taloon’ 

 bēlum ša ana bītim illiku ’herra, joka meni taloon’ 

 bēl ana bītim illiku  ’herra, joka meni taloon’ 



Esimerkkejä teksteistä 

RIME 4,347ff. 

1. ḫa-am-mu-ra-pí  

2. LUGAL da-num 

3. LUGAL KA2.DINGIR.RAki 

4. LUGAL ki-ib-ra-tim ar-ba-im 



Esimerkkejä teksteistä 

RIME 4,347ff. 

1. ḫa-am-mu-ra-pí    Ḫammurāpi 

2. LUGAL da-num   šarrum dannum 

3. LUGAL KA2.DINGIR.RAki  šar Babīlim 

4. LUGAL ki-ib-ra-tim ar-ba-im šar kibrātim arbaˀim 



Esimerkkejä teksteistä 

RIME 4,347ff. 

1. ḫa-am-mu-ra-pí    Ḫammurāpi 

2. LUGAL da-num   šarrum dannum 

3. LUGAL KA2.DINGIR.RAki  šar Babīlim 

4. LUGAL ki-ib-ra-tim ar-ba-im šar kibrātim arbaˀim 

 

’Hammurabi, voimakas kuningas, Babylonin kuningas, neljän 
maailmankolkan kuningas' 



Genetiivirakenteiden käännöksistä 

• Akkadissa genetiiviattribuutti usein tarkentaa pääsanaa, eikä 
välttämättä käänny mielekkäästi sanatarkasti 

 

 ḫaṭṭi ḫurāṣim  ’kultainen valtikka’ 

 karpat karānim ’viiniastia’ 

 šubat nēḫtim  ’rauhan tyyssija (kirj. rauhan asumus)’   

    > sum. ki-tuš ne-ḫa  



Genetiivirakenteiden käännöksistä 

• Joskus leksikaalistuneiden genetiivirakenteiden alkuperäinen 
merkitys on hämärtynyt 

 

 rabi sikkatim  ’kenraali’  

    < rabûm ’suuri’, sikkatum ’naula’ 

 

 



Omistusliitteet 

• Muut kuin kolmannen persoonan muodot ovat harvinaisia 

• Duaali on äärimmäisen harvinainen eikä sitä tarvitse osata 

• Elottoman ja elollisen omistajan välillä ei tehdä eroa 

YKSIKKÖ DUAALI MONIKKO 

1.p. -ī, -ja, -a – -ni 

2.p. (m.) -ka -kunī -kunu 

2.p. (f.) -ki -kunī -kina 

3.p. (m.) -šu -šunī -šunu 

3.p. (f.) -ša -šunī -šina 



Konstruktimuodot omistusliitteille 

• Omistusliitteiden yhteydessä status contructus on 
monimutkaisempi kuin genetiivirakenteissa 

• Sijamuoto näkyy myös yksikössä 

 

 

 

 

 

 

• Monikon maskuliini- ja yksikön nominatiivimuodot ovat 
samoja kuin genetiivirakenteiden konstruktimuodoissa. 

MASKULIINI FEMINIINI 

YKS NOM/AKK šarra- šarrat- 

GEN šarrī- šarratī- 

MON  
NOM šarrū- šarrātū- 

AKK/GEN šarrī- šarrātī- 



Konstruktimuotojen sääntöjä (1/2) 

• Jos omistusliite liittyy genetiiviin, konstruktimuodon ja liitteen 
väliin tulee vokaali /ī/ 

 

 ina libbim  ’sydämessä’ 

 ina libbīja  ’sydämessäni’ 



Konstruktimuotojen sääntöjä (1/2) 

• Jos omistusliite liittyy genetiiviin, konstruktimuodon ja liitteen 
väliin tulee vokaali /ī/ 

 

 ina libbim  ’sydämessä’ 

 ina libbīja  ’sydämessäni’ 

 

 ana qāt wardim ’orjan käteen’ 

 ana qāt wardīšu ’hänen (m.) orjansa käteen’ 

 



Konstruktimuotojen sääntöjä (2/2) 

• Jos omistusliite liittyy nominatiiviin tai akkusatiiviin, käytetään 
normaalia konstruktimuotoa.  

 

 bēlam immaḫiṣ ’herraa lyötiin’ 

 bēlka immaḫiṣ  ’hänen herraansa (m.) lyötiin’ 



Konstruktimuotojen sääntöjä (2/2) 

• Jos omistusliite liittyy nominatiiviin tai akkusatiiviin, käytetään 
normaalia konstruktimuotoa.  

 

 bēlam immaḫiṣ ’herraa lyötiin’ 

 bēlka immaḫiṣ  ’hänen herraansa (m.) lyötiin’ 

 

• Jos tämä päättyy kahteen konsonanttiin, ja suffiksi alkaa 
konsonantilla, lisätään väliin vokaali /a/. 

 

 šarrum iḫalliq  ’kuningas katoaa’ 

 šarrašunu iḫalliq ’heidän kuninkaansa katoaa’ 



Esimerkkejä 

 

 bēl ālim  ’kaupungin hallitsija’ 

 ālišunu   ’heidän kaupunkinsa’ (yks. nom.) 

 bēl ālīni  ’meidän kaupunkimme hallitsija’ 

 bēlū ālīni  ’meidän kaupunkimme hallitsijat’ 

 

 



Esimerkkejä 

 

 bēl ālim  ’kaupungin hallitsija’ 

 ālišunu   ’heidän kaupunkinsa’ (yks. nom.) 

 bēl ālīni  ’meidän kaupunkimme hallitsija’ 

 bēlū ālīni  ’meidän kaupunkimme hallitsijat’ 

 

• Jos viitataan joukkoon, jossa on miehiä ja naisia, käytetään 
maskuliinia 

 

 wardum u amātum ... bēlšunu 

 ’orja ja orjatar ... heidän herransa’ 

 

 



Assimilaatioita 

• Kolmannen persoonan omistusliitteet aiheuttavat assimilaation 
niiden liittyessä alveolaareihin /d t ṭ z s ṣ š/, lopputulos on /ss/: 

 

 *warad+šu >  warassu ’orjansa’ 

 *māt+šunu > māssunu ’heidän maansa’ 

 *bīt+šu  > bīssu  ’hänen talonsa’ 

 

• Nasaalit /m n/ assimiloituvat muotoon /šš/: 

  

 *qaran+šu > qaraššu ’sen sarvi’ 

 poikkeus: īnšu  ’hänen silmänsä’ 



Vokaalipäätteisten nominien konstruktimuodot 

• Vokaalipäätteisten nominien konstruktimuodoissa näkyy 
omistusliitteen edellä aina ylipitkä vokaali 

 

 

 

 

 

 

 

• Sanakirjamuodot: šadûm ’vuori’ < *šadˀum 

 

 

Omistusliite (sidonn.) Genetiivirakenne (vapaa) 

YKS NOM šadûni ’vuoremme’ 

     šad mātim ’maan vuori’ AKK šadâni ... 

GEN šadîni 

MON  
NOM šadûni šadû mātim ’maan vuoret’ 

AKK/GEN šadîni šadî ... 



Omistusliitteiden -(j)a ja -ī jakauma 

• Yksikön 1. persoonan omistusliitettä -ja käytetään /ī/:n 
jäljessä. /ū/:n jäljessä pääte on -a  tai -ja. Muualla -ī (Gelb 1961: 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muista: libbī ’sydämeni’ mutta libbašu ’hänen sydämensä’ 

YKSIKKÖ MONIKKO 

NOM./AKK. GEN. NOM. AKK./GEN. 

1.p. bēlī bēlīja bēlūa, bēlūja bēlīja 

2.p. (m.) bēlka bēlīka bēlūka bēlīka 

2.p. (f.) bēlki bēlīki bēlūki bēlīki 

3.p. (m.) bēlšu bēlīšu bēlūšu bēlīšu 

3.p. (f.) bēlša bēlīša bēlūša bēlīša 

... 



Esimerkkejä teksteistä (1/3) 

(Enūma Eliš, III) 

3. SUKKAL mu-ṭi-ib ka-bat-ti-ia 



Esimerkkejä teksteistä (1/3) 

(Enūma Eliš, III) 

3. SUKKAL mu-ṭi-ib ka-bat-ti-ia sukkallum muṭib kabattīja  

 
sukkallum ’neuvonantaja’ 

muṭib  ’miellyttäjä; hyväksi tekijä’ 

kabattum ’maksa; sisus (viittaa usein tunteisiin)’ 



Esimerkkejä teksteistä (1/3) 

(Enūma Eliš, III) 

3. SUKKAL mu-ṭi-ib ka-bat-ti-ia sukkallum muṭib kabattīja  

 
sukkallum ’neuvonantaja’ 

muṭib  ’miellyttäjä; hyväksi tekijä’ 

kabattum ’maksa; sisus (viittaa usein tunteisiin)’ 

 

”neuvonantaja, joka miellyttää minua” 
 



Esimerkkejä teksteistä (2/3) 

(Enūma Eliš, VII) 

97. dA.RA2.NUN.NA ba-an DINGIR.MEŠ AD.MEŠ-šú 
 



Esimerkkejä teksteistä (2/3) 

(Enūma Eliš, VII) 

97. dA.RA2.NUN.NA ba-an DINGIR.MEŠ AD.MEŠ-šú 

Aranuna bān ilī abbīšu 
 

Aranuna  (eräs Mardukin nimistä) 

bānû  ’luoja’ 

ilum  ’jumala’ 

abum  ’isä’ 



Esimerkkejä teksteistä (2/3) 

(Enūma Eliš, VII) 

97. dA.RA2.NUN.NA ba-an DINGIR.MEŠ AD.MEŠ-šú 

Aranuna bān ilī abbīšu 
 

Aranuna  (eräs Mardukin nimistä) 

bānû  ’luoja’ 

ilum  ’jumala’ 

abum  ’isä’ 

 

”Aranuna, jumalten, hänen isiensä luoja” 



Esimerkkejä teksteistä (3/3) 

(Enūma Eliš, II) 

33. i-na DINGIR.MEŠ bu-uk-ri-ša 



Esimerkkejä teksteistä (3/3) 

(Enūma Eliš, II) 

33. i-na DINGIR.MEŠ bu-uk-ri-ša  ina ilī bukrīša 
 

bukrum  ’jälkikasvu’ 



Esimerkkejä teksteistä (3/3) 

(Enūma Eliš, II) 

33. i-na DINGIR.MEŠ bu-uk-ri-ša  ina ilī bukrīša 
 

bukrum  ’jälkikasvu’ 

 

”Jumalten, hänen (f.) jälkikasvunsa joukossa ... (Tiāmat teki 
Qingusta suurimman heidän keskuudessaan).” 
 



Lokatiivi ja terminatiivi 

• Lokatiivi /ūm/ ja terminatiivi /iš/ ovat harvinaisia toissijaisija 
sijamuotoja. 

• Esiintyvät yleensä ajanilmauksissa. 

• Voivat esiintyä omistusliitteiden ja jopa toistensa kanssa. 

 

 bītūm  ’talossa’ 

 bītiš  ’taloa kohti’ 

 

 bītūkki  ’talossasi (f.)’  < *bīt+ūm+ki 

 bītišūššu ’hänen taloonsa (m.)’ < *bīt+iš+ūm+šu 

 

 

 


