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Verbin morfotaksi 

I VETITIIVI   ajj- kielto 

II PERSOONAPREFIKSI  u- he (prefiksi) 

IIIa PREFORMATIIVI   ša- kausatiivi 

IIIb VARTALO   -šmar- ’olla raivokas’ 

IV PERSOONASUFFIKSI  -ū he (suffiksi, mask.) 

V VENTIIVI    -nim täällä 

VI DATIIVI    -kum vuoksesi (mask.) 

VII AKKUSATIIVI   -šu häntä (mask.) 

VIII KONSEKUTIIVI   -ma ja 

 

 ajjušašmarūnikkuššūma 
 ”älkööt he tehkö häntä vihaiseksi (täällä) sinun vuoksesi ja ...” 



Ventiivi 

• Ventiivi kuvaa liikettä puhujaa tai puhuteltavaa kohden, tai 
ilmaisee toimintaa joka tapahtuu puhujan läheisyydessä 

• Muodot -(a)m, ja -nim 

 

 /nim/  takavokaalien jäljessä /a u/ 

 /m/  etuvokaalien jäljessä /i/ 

 /am/  konsonanttien jäljessä 



Ventiivi 

• Ventiivi kuvaa liikettä puhujaa tai puhuteltavaa kohden, tai 
ilmaisee toimintaa joka tapahtuu puhujan läheisyydessä 

• Muodot -(a)m, ja -nim 

 

 /nim/  takavokaalien jäljessä /a u/ 

 /m/  etuvokaalien jäljessä /i/ 

 /am/  konsonanttien jäljessä 

 

 ina bītim illik  ’hän meni taloon’ 

 ina bītim illikam  ’hän tuli taloon’ 



Ventiivi 

VENTIIVI 

y.1.p. ašparam lähetin tänne 

y.2.p. mask. tašparam lähetit tänne 

y.2.p. fem. tašparīm lähetit tänne 

y.3.p. išparam lähetti tänne 

m.1.p. nišparam lähetimme tänne 

m.2.p. tašparānim lähetitte tänne 

m.3.p. mask. išparūnim lähettivät tänne 

m.3.p. fem. išparānim lähettivät tänne 



Esimerkkejä 

 

     ālam takaššad  ’saavut kaupunkiin’ 

     ālam takaššadam  ’saavut tänne kaupunkiin’ 

 

     ipḫurū ilū rabûtim  ’jumalat kokoontuivat’ (runoll.) 

     ipḫurūnim ilū rabûtim ’jumalat kokoontuivat tänne’ 

 

      

 

  



Datiivi ja Akkusatiivi 

Datiivi Akkusatiivi 

y.1.p. -(a)m, -nim VENTIIVI + -ni 

y.2.p. mask. -kum -ka 

y.2.p. fem. -kim -ki 

y.3.p. mask. -šum -šu 

y.3.p. fem. -šim -ša 

m.1.p. -niāšim, -nâšim -niāti, -nâti 

m.2.p. mask. -kunūšim -kunūti 

m.2.p. fem. -kināšim -kināti 

m.3.p. mask. -šunūšim -šunūti 

m.3.p. fem. -šināšim -šināti 



Datiivi 

• Ilmaisee epäsuoraa objektia tai hyötyjää 

• Yksikön 1. persoonassa käytetään ventiiviä 

• Voidaan jättää pois mikäli epäsuora objekti käy ilmi lauseesta 

• Taipuu kaikissa persoonissa, suvuissa ja luvuissa 

 

 

 

   

  



Datiivi 

• Ilmaisee epäsuoraa objektia tai hyötyjää 

• Yksikön 1. persoonassa käytetään ventiiviä 

• Voidaan jättää pois mikäli epäsuora objekti käy ilmi lauseesta 

• Taipuu kaikissa persoonissa, suvuissa ja luvuissa 

 

 tašpuram  ’kirjoitit minulle’ 

 ašpurakkum  ’kirjoitin sinulle (m.)’  

 ašpuraššum  ’kirjoitin hänelle (m.)’  

 

• 2. ja 3. persoonan datiivin edessä on usein ventiivi! 

  



Datiivi: Esimerkkejä 

• Jos R3 on /n/, assimiloituu se datiiviin 2. ja 3. persoonassa 

 

     ṭuppam iddiššum  ’hän antoi hänelle taulun’ 

     ṭuppam iddikkim  ’hän antoi sinulle (f.) taulun’ 

     

• Muista ventiivin allomorfia 

 

     tašapparam  ’sinä (m.) kirjoitat minulle’ 

     tašapparīm   ’sinä (f.) kirjoitat minulle’ 

     tašpurānim   ’te kirjoitatte minulle’ 



Akkusatiivi 

• Ilmaisee suoraa objektia 

• Voidaan jättää pois mikäli objekti käy ilmi lauseesta 

• Taipuu kaikissa persoonissa, suvuissa ja luvuissa 

• Yksikön ensimmäiseen persoonaan -ni liittyy ventiivi 

 

 tanaṣṣaranni  ’suojelet (m.) minua’ 

 tanaṣṣarīnni  ’suojelet (f.) minua’ 

 tanaṣṣarāninni ’suojelette minua’ 



Akkusatiivi: Esimerkkejä 

     niṭrudka  ’lähetimme sinut (m.) pois’ 

     imaḫḫaṣka  ’hän löi sinua (m.)’ 

 

• Jos R3 on /n/, assimiloituu se datiiviin 2. ja 3. persoonassa 

     

     iddiššu  ’hän antoi sen’ 

     iddikki  ’hän antoi sinut (f.)’ 

      



R3       Prefiksi Tulos 

/n/       /š-/  /šš/ *iddinšum  iddiššum 

       /k-/  /kk/ *iddinkum  iddikkum 

 

/d t ṭ ṣ z s š/       /š-/  /ss/ *iprusšu  iprussu 

     *ilmadšu  ilmassu 

     *amḫaṣšu  amḫassu 

      

Suffiksien ja radikaalien assimilaatiot 



Ed. prefiksi      Seur. pref. Tulos 

/m/       /š-/  /šš/ *iddinamšum  iddinaššum 

       /k-/  /kk/ *iddinamkum  iddinakkum 

 

Suffiksien väliset assimilaatiot 



Ed. prefiksi      Seur. pref. Tulos 

/m/       /š-/  /šš/ *iddinamšum  iddinaššum 

       /k-/  /kk/ *iddinamkum  iddinakkum 

 

• Lisää esimerkkejä 

 

 kaspam tašpuraššunūšim ’lähetit hopean heille (m.)’ 

 tašpuraššunūšiššu  ’lähetit sen (m.) heille (m.)’ 

 

 /ta-špur-am-šunūšim-šu/      
 /sinä-lähetit-VEN-heille-sen/ 

Suffiksien väliset assimilaatiot 



Konsekutiivi (1/2) 

• Konsekutiivi -ma on verbin viimeinen morfeemi 

• Liittää lauseita (eli verbejä) toisiinsa 

 

 alpam ul taṣṣurma wardum išriqšu 

  ”et vartioinut härkää, ja (siksi) orja varasti sen” 

 

 wardum kaspam išriqma iḫliq 

  ”orja varasti hopean ja pakeni” 

  



Konsekutiivi (2/2) 

• Jos jälkimmäinen lause on kielteinen, voidaan kääntää ’mutta’ 

 

 wardum alpam išriqma ul imaḫḫaṣū  

  ”orja varasti härän, mutta he eivät lyö häntä’  

 

• Konsekutiivi pidentää edeltävän lyhyen vokaalin 

 

 wardum išriqšūma iḫliq ’orja varasti sen ja pakeni’ 

 nimḫaṣkāma nillik  ’he löivät sinua ja menivät’ 



Esimerkkejä 

 

 ašarriqšūma anaddiššuššu 

  ”varastan sen ja annan sen hänelle” 

 

 



Esimerkkejä 

 

 ašarriqšūma anaddiššuššu 

  ”varastan sen ja annan sen hänelle” 

 

 taštariqšūma tattadinaššu 

  ”olet varastanut sen ja antanut sen minulle” 

 

 

 

 



Esimerkkejä 

 

 ašarriqšūma anaddiššuššu 

  ”varastan sen ja annan sen hänelle” 

 

 taštariqšūma tattadinaššu 

  ”olet varastanut sen ja antanut sen minulle” 

 

 išriqūšūma iddinūkuššu 

  ”he varastivat sen ja antoivat sen sinulle” 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  iddiššussūma 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  iddiššussū ma 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  iddiššus šu ma 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  iddiš šum šu ma 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  i ddiš šum šu ma 

 

 



Verbien tulkitsemisesta 

• Erota verbisuffiksit 

• Erota persoonatunnukset 

• Tunnista vartalo 

 

  i ddiš šum šu ma 

   ddš 

   ndš (?-?) 

   ddn 

   ndn (i-i) 

 

 



Ḫammurapin lakien rakenteesta 

• Ehto, kuten rikoksen kuvaus 

 šumma ... [verbi menneessä ajassa] 

 

• Seuraus: yleensä rangaistus 

 ... [verbi preesensissä monikon 3. persoonassa] 

 

 



Ḫammurapin lakien rakenteesta I 

§ 195 XXXIII, 41–44. 

 

 šum-ma DUMU a-ba-šu šumma mārum abāšu 

 im-ta-ḫa-aṣ   imtaḫaṣ 

 KIŠIB.LA2-šu   rittīšu 

 i-na-ak-ki-šu   inakkišū 

 

 ”Jos poika lyö isäänsä, hänen ranteensa on katkaistava” 

 



Ḫammurapin lakien rakenteesta II 

§ 14 VIII, 25–29. 

 

 šum-ma a-wi-lum  šumma awīlum 

 DUMU a-wi-lim  mār awīlim 

 ṣe-eḫ-ra-am   ṣeḫram 

 iš-ta-riq   ištariq 

 id-da-ak   iddâk 

 

 ”Jos vapaasyntyinen mies ryöstää vapaasyntyisen 
 miehen nuoren lapsen, hänet tapettakoon” 

 


