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Demonstratiivit 

• Demonstratiivit toimivat adjektiivien tavoin 

• Kongruoivat pääsanan kanssa suvussa, luvussa ja sijassa 

• annûm < annīum ’tämä’ 

 

 šarrum annûm  ’tämä kuningas’ 

 šarrū annûtum ’nämä kuninkaat’ 

  

 šarratum annītum ’tämä kuningatar’ 

 šarrātum anniātum ’nämä kuningattaret’ 



Demonstratiivit 

• Demonstratiivit  šû (m.) ja šî (f.) ’hän, tuo, se’. 

 

 šarrum šû  ’tuo kuningas’ 

 šarrū šunu  ’nuo kuninkaat’ 

  

 šarratum šî  ’tuo kuningatar’ 

 šarrātum šina  ’nuo kuningattaret’ 

 

• Myöhemmissä kielimuodoissa myös ullûm, ullûtum ’tuo’ 



Demonstratiivien taivutus 

Maskuliini Feminiini Maskuliini Feminiini 

yks. nom. annûm annītum šû šî 

yks. akk. anniam annītam šuāti šuāti 

yks. gen. annîm annītim šuāti šuāti 

yks. dat. – – šiāšim šiāšim 

mon. nom. annûtum anniātum šunu šina 

mon. akk./gen. annûtim anniātim šunūti šināti 

mon. dat. – – šunūšim *šināšim 

• annûm < annīum ’tämä’; šû, šî ’hän, tuo, se’ 



Datiivi 

• Datiivimuotoinen demonstratiivi vastaa kysymykseen kenelle? 

• Tarvitsee preposition ana 

 

 ana bēlīja addin  ’annoin sen herralleni’ 

 ana šuāšim addin  ’annoin sen hänelle’ 

 

  

 

 

  

 

 



Esimerkkejä 

 

 alpum šû iḫliq   ’se härkä katosi’ 

 alpam šuāti uḫalliq  ’kadotin sen härän’ 

 šarrum annûm imraṣ  ’tämä kuningas sairastui’ 

 ṭuppam annītam ašappar ’lähetän tämän taulun (f.)’ 

  

 itti awīlī annûtim ḫurāṣam amtaḫar 

  ’olen saanut kultaa näiltä miehiltä’ 



Itsenäiset persoonapronominit 

• Akkadissa persoonapronomineja käytetään melko harvoin 

 

 Persoonapronominit nominatiivissa 

 anāku minä  nīnu me 

 atta sinä (m.) attunu te (m.) 

 atti sinä (f.)  attina te (f.) 

 šû hän (m.) šunu he (m.) 

 šî hän (f.)  šina he (f.) 



Verbitön lause (1/2) 

• Predikatiivilauseet (kuten kissa on punainen) ilmaistaan 
akkadissa ilman verbiä 

 

 Ḫammurāpi šarrum dannum anāku 

  ’Minä olen Hammurapi, mahtava kuningas’ 

 

• Verbitön lause on aikamuodon suhteen neutraali 

 

 bēlki šû  ’hän on herrasi (f.)’ 

 šarratum atti  ’sinä tulet olemaan kuningatar’ 

 bēlšunu rabûtum ’heidän herransa olivat suuria’ 

 



Verbitön lause (2/2) 

• Verbittömässä lauseessa predikaattina voi toimia myös 
prepositiolauseke 

• Omistajaa voidaan ilmaista prepositiolla ša 

 

 eleppum ina kārim ’laiva on satamassa’ 

 amtum ša Iliazu ’palvelijatar on Iliazun’ 

 amtum ša bēl bītim ’palvelijatar on talon herran’ 

 

• Pronominin paikka on lausekkeen lopussa 

 

 ša šarrim šû  ’se on kuninkaan’ 
 



Esimerkkejä teksteistä (1/3) 

RIME 4,347ff. 

1. ḫa-am-mu-ra-pí    Ḫammurāpi 

2. LUGAL da-num   šarrum dannum 

3. LUGAL KA2.DINGIR.RAki  šar Bābilim 

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

5. a-na-ku    anāku 

 

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



Esimerkkejä teksteistä (2/3) 

• Partikkeli ul voi kieltää verbittömän lauseen 
 

Enūma eliš I 119 

119. [ul um]-mu at-ti   ul ummu atti?  

 

’Etkö ole äiti? ' 

 



Esimerkkejä teksteistä (3/3) 

• Persoonapronomineja voidaan käyttää painottamaan jotakin 
lauseenjäsentä 

 

Enūma eliš II 146 

146. ki-ša-ad ti-amat ur-ru-ḫi-iš ta-kab-ba-as at-ta 

 kišad Tiāmat urruḫiš takabbas atta 

 

’Pian sinä tulet astumaan Tiāmatin niskan päälle! ’ 

 
   kišādum  ’niska’ 

 urruḫiš  ’pian’ 

 kabāsum (a/u)  ’astua päälle’ 

 

 



Tehtävä 1 

• Käännä 

 

 wardum ša šarrim anāku 

 bēlīšu atta 

 bītum rabûm  

 mārum annûm 

 kaspum šû 

 kaspam šuāti ašriq 

 ana awīlim šuāšim addin 



Tehtävä 1 

• Käännä 

 

 wardum ša šarrim anāku ’olen kuninkaan palvelija’ 

 bēlīšu atta   ’olet hänen herransa’ 

 bītum rabûm   ’temppeli on suuri’ 

 mārum annûm  ’tämä poika’ 

 kaspum šû   ’se hopea’ 

 kaspam šuāti ašriq  ’varastin sen hopean’ 

 ana awīlim šuāšim addin ’annoin sen tuolle miehelle’ 

 


