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Verbaaliadjektiivi 

• Verbistä voi johtaa adjektiivin kaavalla parVs- 

• Vokaali V on yleensä i, mutta joillakin verbeillä myös a tai u 

 

 damāqum ’olla hyvä’  > damqum, damiqtum 

 ḫalāqum ’kadota’  > ḫalqum, ḫaliqtum 

 danānum ’olla voimakas’ > dannum, dannatum 

 

• Jos R2 ja R3 samat, näiden väliin ei koskaan tule vokaalia 

• Huomaa normaalit feminiinin muodostussäännöt sekä 
synkopee! *damiqatum > damiqtum 



Verbaaliadjektiivin taivutus 

• Verbaaliadjektiivit taipuvat sijassa, luvussa ja suvussa 
normaalisti 

 

  
MASKULIINI FEMINIINI 

YKS NOM damqum damiqtum 

GEN damqim damiqtim 

AKK damqam damiqtam 

MON NOM damqūtum damqātum 

AKK/GEN damqūtim damqātim 



• Transitiiviset verbit: passiivin partisiippi 

• Intransitiiviset verbit: tapahtuman tulos 

• Vartalon vokaali on aina i 

 

 ṣabātum ’ottaa kiinni’  

  

 awīlum ṣabtum   ’kiinniotettu mies’ 

 sinništum ṣabittum  ’kiinniotettu nainen’ 

 

Verbaaliadjektiivin merkitys (1/2) 



• Transitiiviset verbit: passiivin partisiippi 

• Intransitiiviset verbit: tapahtuman tulos 

• Vartalon vokaali on aina i 

 

 ḫalāqum ’kadota’   

  

 wardum ḫalqum   ’kadonnut orja’ 

 amtum ḫaliqtum  ’kadonnut orjatyttö’ 

 

Verbaaliadjektiivin merkitys (1/2) 



Verbaaliadjektiivin merkitys (2/2) 

• Adjektiiviverbit: asian laatu tai tila 

• Vartalovokaalia ei voi päätellä 

 

 rapāšum ’olla leveä; tulla leveäksi’  

 

 šūqum rapšum   ’leveä katu’ 

 eleppum rapaštum  ’leveä vene’ 

 



Assimilaatioita feminiinimuodoissa 

• Jos R3 on /d ṭ n/, se assimiloituu feminiinin tunnukseen. 

 

 lemēnum  *lemun-u-m > lemnum ’paha (m.)’ 

   *lemun-t-u-m > lemuttum ’paha (f.)’ 

 

 balāṭum  *balaṭ-u-m > balṭum  ’elävä (m.)’ 

   *balaṭ-t-u-m > balattum ’elävä (f.)’ 

 

 qarādum  *qarid-u-m > qardum  ’rohkea (m.)’ 

   *qarid-t-u-m > qarittum ’rohkea (f.)’ 



Tehtäviä 

• Muodosta verbaaliadjektiivi maskuliinissa ja feminiinissä 
(yksikön nominatiivi) 

 

 nadānum ’antaa’ 

 šarāqum ’varastaa’ 

 maḫāṣum ’lyödä’ 

 dabābum ’keskustella, sanoa’ 

 kanākum ’sinetöidä’ 



Tehtäviä 

• Muodosta verbaaliadjektiivi maskuliinissa ja feminiinissä 
(yksikön nominatiivi) 

 

 nadānum  nadnum, nadittum 

 šarāqum  šarqum, šariqtum 

 maḫāṣum  maḫṣum, maḫiṣtum 

 dabābum  dabbum, dabbatum 

 kanākum  kankum, kaniktum 

    (harv. kakkum, ks. Buccellati 1996: 311) 



Statiivi 

• Statiivi ilmaisee tilaa: olen sairaana 

• Muodostetaan verbaaliadjektiivin maskuliinin vartalosta 

 

 wardum mariṣ  ’orja on sairaana’ 

 amtum marṣat ’orjatyttö on sairaana’ 

 



Statiivin persoonamuodot 

Vahva III-heikko Persoonapäätteet 

y.1.p. damqāku rabiāku -āku 

y.2.p. mask. damqāta rabiāta -āta 

y.2.p. fem. damqāti rabiāti -āti 

y.3.p. mask. damiq rabi -Ø 

y.3.p. fem. damqat rabiat -at < *-t-Ø 

m.1.p. damqānu rabiānu -ānu 

m.2.p. mask. damqātunu rabiātunu -ātunu 

m.2.p. fem. damqātina rabiātina -ātina 

m.3.p. mask. damqū rabû -ū 

m.3.p. fem. damqā rabiā -ā 



Statiivi substantiiveista 

• Statiivi voidaan muodostaa (elollisista) substantiiveista 

• Tällöin käytetään nominivartaloa, josta kaikki suffiksit on 
poistettu 

 

 mārum ’poika’  > mārāku ’olen poika’ 

 mārtum ’tytär’ > mārāti ’olet tytär’ 

 

• Ilmaisee johonkin ryhmään kuulumista 

 

 mārtī ul amāt   'hän on tyttäreni; hän ei ole orja'  

    (CHJ pp. 70–71 no. 143: 16–17) 



Eri muotojen vertailua (1/3) 

• Statiivi-  ja verbaaliadjektiivirakenteet 

 

 wardum mariṣ  ’orja on sairaana’ (stat) 

 wardum marṣum ’sairas(tunut) orja’ (v. adj.) 

 

• Prefiksitaivutetut rakenteet 

 

 wardum imarraṣ ’orja sairastuu’  (prees.) 

 wardum imraṣ  ’orja sairastui’  (pret.) 

 wardum imtaraṣ ’orja on sairastunut’ (perf.) 

 



Eri muotojen vertailua (2/3) 

• Perfekti: tapahtuma suhteutettuna myöhempään tekoon 

• Statiivi: tila, joka seuraa jo tapahtuneesta toiminnasta 

 

 tuppātum ihliqāma kīma tuppātum šina ḫalqā  

 ’(nuo) taulut katosivat,  ja koska nuo taulut ovat 
 kadoksissa’ (CT 47, 63:57–59) 

 

• Statiivin diateesi ja transitiivisuus on neutraali (zero 
transitivity) 

• Ei ota kantaa siihen, kadotettiinko taulut, katosivatko ne 
itsestään vai kadottivatko ne itsensä 



Eri muotojen vertailua (3/3) 

• Perfektin ja statiivin merkitystä on kuitenkin joskus vaikea 
erottaa toisistaan 

 

 ina libbi 3 ṣubātīka ištēn nadnāti u šaniam anāku 
 annikīam attadin 

 

 ”(Koskien kolmea tekstiiliä, jotka ovat verotettavia): 
 näistä kolmesta tekstiilistäsi yhden olet antanut sinä, ja 
 tämän  toisen tässä olen antanut minä.”  

     (Kouwenberg: AbB 14, 119:6–9 (OB)) 

 



Merkityksistä (2/3) 

• Transitiiviset verbit: passiivi 

 

 ṣabtāku  ’minut on vangittu’ 

 bēltum rakšat  ’rouva on sidottu’ 

 

• Intransitiiviset verbit: teon tulos 

 

 bītum maqit  ’talo on sortunut, sortuneena’ 

 šarrum baliṭ  ’kuningas on hyvinvoiva’ 



Merkityksistä (3/3) 

• Adjektiiviset verbit: adjektiivi 

 

 bēltum dannat ’valtiatar on voimakas’ 

 dannāku  ’olen voimakas’ 

 

  



Statiivin rajoituksia 

• Statiiviin ei voi liittyä mitään lisämääreitä kuten 
omistusliitteitä tai adjektiiveja 

 

 šarrāku    ’olen kuningas’ 

 šarrum anāku   ’olen kuningas’ 

 šarrašu anāku   ’olen hänen kuninkaansa’ 

 šarrum dannum anāku ’olen mahtava kuningas’ 

  


