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Tutkimuksessani Brittiyhteisön elämä 1920-luvun Irakissa tarkastelen Irakin 

mandaattiaikana maassa vaikuttanutta brittiyhteisöä. Tutkin sitä, miten tämä yhteisö 

maahan muodostui, millainen se oli luonteeltaan ja keitä siihen kuului. Tärkeässä osassa 

on yhteisön arkisen elämän kuvailu. Erinäisten esimerkkien avulla havainnollistan sitä, 

millaista brittien elämä aivan käytännössä oli Irakissa sata vuotta sitten.  

Kaksi Irakissa tuona aikana julkaistua sanomalehteä, Baghdad Times ja Times of 

Mesopotamia, toimivat tutkimukseni perustana. Näissä lehdissä on paljon hyödyllistä 

sisältöä, joiden vaikutuksesta tämä muuten vähänlaisesti tutkittu aihe aukenee aivan 

uudella tavalla. Pystynkin sanomalehtiaineistoni avulla muodostamaan Irakin 

brittiyhteisön elämästä hyvin kokonaisvaltaisen kuvan.  

Tutkimusteni perusteella Irakin brittiyhteisön elämä oli varsin mielenkiintoista. 

Yhteisön jäsenet saapuivat keskelle kuumaa erämaata, jonka paikallisväestön tavat ja 

tottumukset poikkesivat suuresti heidän omistaan. Silti he pystyivät säilyttämään omat 

elintapansa ja arvomaailmansa. Englantilaisen elämän ideaalia mallia kaikkine 

perinteineen pyrittiin noudattelemaan niin pitkälle kuin vain mahdollista, mikä heijastuu 

hyvin sanomalehtien sisällöistä. Paikallisiin brittiyhteisö piti etäisyyttä ja eli pitkälti 

omassa kuplassaan.   
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1. Johdanto  
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aihe 

 

Brittiläinen imperiumi oli aikanaan maailman laajin ja vaikutusvaltaisin kansainvälinen 

toimija. Imperiumiin kuului maa-alueita aina Kanadasta Uuteen-Seelantiin. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen britti-imperiumi kasvoi edelleen, kun sodan 

hävinneiden keskusvaltojen hallussa olleita siirtomaita ja territorioita jaettiin 

Kansainliiton toimesta voittajavaltioiden kesken.  

Eräs näistä alueista oli nykyinen Irak, jota tosin vielä tuolloin varsinkin länsimaalaisten 

keskuudessa kutsuttiin Mesopotamiaksi. Tässä tutkimuksessa viittaan Irakiin kuitenkin 

aina Irak-sanalla, sillä mielestäni se on yksinkertaisinta. Jopa Baghdad Times -

sanomalehdessä syyskuussa vuonna 1921 korostettiin sitä, miten tätä uutta 

kuningaskuntaa tulisi kutsua Irakiksi ja sen kansalaisia irakilaisiksi.1 Irakin alue oli 

aiemmin ollut osa ensimmäisessä maailmansodassa luhistunutta Osmanien valtakuntaa. 

Sodan tuoksinassa Iso-Britannia valtasi Irakin alueen ja Kansainliiton tuella luotiin siitä 

Iso-Britannian mandaatti. Mandaatin periaatteellisena tarkoituksena oli Irakin 

johdattaminen kohti itsenäisyyttä, ja maahan perustettiinkin esimerkiksi paikallisista 

koostunut hallintojärjestelmä. Käytännössä kaikki päätöksenteko tapahtui kuitenkin 

brittien valvonnassa, ja näin Irakin nähdään usein päätyneen osaksi brittiläistä 

imperiumia.2 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Irakiin muodostunutta brittiyhteisöä, joka oli kooltaan 

pieni mutta vaikutukseltaan suuri. Tutkimuskysymykseni voitaneen jakaa suunnilleen 

kahteen. Ensinnäkin tutkin sitä, millainen Irakin brittiyhteisö oli taustaltaan, 

kokoonpanoltaan ja identiteetiltään sekä sitä, miten tämä identiteetti rakentui. Tähän 

liittyvät pohdinnat esimerkiksi yhteisestä arvomaailmasta ja elämäntavoista. Tarkastelen 

myös sitä, millainen brittiyhteisö oli luonteeltaan ja keitä yhteisöön konkreettisesti 

kuului. Pyrin myös havainnoimaan sitä, millä lailla yhteisö pyrki arkisessa elämässä 

erottautumaan Irakin paikallisväestöstä sekä esimerkiksi jokseenkin suurilukuisesta 

intialaisväestöstä. Toiseksi kysyn, miten yhteisö sopeutui elämään kaukana vieraassa 

 
1 Baghdad Times 26.9.1921.  
2 Llewellyn-Jones 2015; Steinbach 2017. 
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maassa. Tutkin esimerkiksi sitä, miten kaupunkeja muokattiin mieluisammiksi sekä sitä, 

miten seuraelämän saralla korostettiin brittien yhtenäisyyttä ja miten arkinen elämä 

heijasteli siirtomaaidentiteettiä. Tutkimukseni on siis sekoitus sosiaali- ja 

kulttuurihistoriaa. 

 

1.2 Lähdeaineistot ja aikaisempi tutkimus 

 

Tutkimukseni ensisijaisena selkärankana toimii kaksi Irakissa ilmestynyttä 

sanomalehteä 1920-luvun alusta. Kyseiset lehdet ovat Baghdad Times sekä Times of 

Mesopotamia. Lehdet olivat pääasiassa maan brittiväestölle suunnattuja, mistä kertovat 

niiden sisällöt sekä se, että ne on kirjoitettu englanniksi. Huomattava tosin on se, että 

jokaisessa Times of Mesopotamia -lehdessä on myös arabiankielinen osio. Molemmat 

lehdet sisältävät koko joukon erilaisia artikkeleita, tiedotteita, ilmoituksia ja mainoksia, 

joita ilman tämänkaltainen tutkimus ei olisi mielekäs. Lehtien sisällöt avaavat 

brittiyhteisön arkielämää tavalla, johon muu lähdeaineisto ei millään pysty. Nämä 

lehdet ovat yleisesti saatavilla verkossa, mutta huomionarvoista on se, etten ole löytänyt 

yhtään aikaisempaa tutkimusta, joka aineistoiltaan nojaisi niihin yhtä vahvasti. Pieniä 

viittauksia molempiin lehtiin on toki löydettävissä erinäisistä tutkimuksista ja 

kirjoituksista, mutta kenties olen yksi ensimmäisistä, jotka hyödyntävät näiden lehtien 

täyttä potentiaalia.  

Lehtiaineistoni ohella käytän toki hyväkseni myös muita lähteitä. Aikaisemmasta 

tutkimuksesta on kuitenkin mainittava sen puutteellisuus. Brittiläistä imperiumia ja sen 

toimia Irakin ja laajemmin koko Lähi-idän alueella on tutkittu paljon, mutta 

suurimmaksi osaksi tutkimus keskittyy poliittiseen historiaan, kuten alueilla käytyihin 

sotiin ja brittihallinnon vakiinnuttamiseen. Irakin brittiyhteisön arjen tutkimusta ei 

nähdäkseni ole tehty, mikä on jokseenkin yllättävää, kun ottaa huomioon esimerkiksi 

sen, miten paljon Intian brittiväestöä on tutkittu. Tähän syynä on todennäköisesti se, että 

kokonaisuudessaan brittien määrä Irakissa oli jokseenkin vähäinen verrattuna juuri 

esimerkiksi imperiumin kruununjalokiveen Intiaan. Iso-Britannian mandaattiaika 

Irakissa jäi myös kohtalaisen lyhytikäiseksi, eikä Irakin brittiyhteisö ehkä onnistunut 

samalla tavoin jättämään jälkeään historiaan. Tutkimukseni vastaa omalta osaltaan tähän 

tutkimusvajeeseen. 
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Johtuen varsinaisen, tutkimuskysymyksiin suoraan vastaavan tutkimuskirjallisuuden 

vähyydestä tai suoranaisesta puutteesta, olen tutkimukseeni valikoinut monipuolisen 

kokoelman erityyppisiä lähteitä. Suurin osa lähteistä on lyhyehköjä artikkeleita 

erinäisistä Lähi-idän historiaa käsittelevistä aikakauslehdistä. Joukossa on kuitenkin 

myös muutamia kaiken kattavia kirjoja. Selkeästi eniten lähteet käsittelevät Irakin 

poliittista historiaa ja Iso-Britannian mandaattihallinnon kiemuroita. Hyödynnän 

tutkimuksessani kuitenkin myös esimerkiksi arkkitehtonisia katsauksia sekä joitakin 

elämäkerrallisia artikkeleita. Yhteistä näille kaikille erityyppisille lähteille kuitenkin on 

se, että ne sisältävät jonkin, yleensä hyvin lyhyen, viittauksen tutkimusaiheeseeni. 

Virallisten artikkeleiden ja kirjallisuuden lisäksi hyödynnän tutkimuksessa myös 

esimerkiksi maailmankuulun rikoskirjailijan Agatha Christien omaelämäkertaa Vanha 

hyvä aikani. Christie matkasi Bagdadiin 1920-luvun lopulla ja kuvaa oivaltavasti, 

vaikkakin vain lyhyesti, kaupungin brittiyhteisön elämää. Työni ei sisällä kovin paljon 

vaikeaa käsitteistöä, mutta puhuessani brittien identiteettikäsityksistä viittaan jonkin 

verran maineikkaan sosiologin Stuart Hallin ajatuksiin ja orientalismin mainitessani 

pohjaan havaintoni Edward Saidin kuuluisaan teokseen Orientalism.  

Varsinaisia arkistolähteitä en juurikaan tutkimuksessani hyödynnä. Arkistojen kätköissä 

lojuisi epäilemättä valtavia määriä tutkimustani merkittävästi hyödyttäviä lähteitä, mutta 

valitettavasti minulla ei niihin ollut tämän tutkimuksen rajoissa pääsyä. Eräässä 

tutkimukseni luvussa käytän kuitenkin helposti verkosta löydettävissä olevasta Qatar 

Digital Library -arkistokokoelmasta löytyneitä brittitiedustelijoiden luomia raportteja.  

Tutkimukseen liittyviä lähdekriittisiä ongelmia on muutamia. Ensinnäkin 

lähdeaineiston, varsinkin virallisen arkistomateriaalin, vähäisyys tai sen jonkinasteinen 

puutteellisuus saattaa vaikuttaa siihen, että kaikkia tutkimuksessa esitettyjä pohdintoja 

ja väitteitä en voi sataprosenttisesti perustaa lähteisiin. Esimerkiksi Irakin brittien 

lukumäärästä ei tunnu löytyvän tarkkaa tietoa ja sitä voin ainoastaan erinäisten 

viittauksien pohjalta arvailla. Toisaalta taas sanomalehtiaineistoni joka numeroa en 

ajallisista syistä pysty tutkimusta varten käymään läpi. Käytän pääasiassa 

verkkosivuston hakutoimintoa kiinnostavaa lehtimateriaalia etsiessäni. Tämän vuoksi 

mahdollisesti antoisaa aineistoa voikin jäädä syrjään.  
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1.3 Aiheen rajaus ja tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimukseni sijoittuu ajallisesti 1920-luvulle ja erityisesti vuosikymmenen alkuun. 

Tämä aikarajaus on kuitenkin varsin löyhä eikä lähdemateriaalini rajoitu ainoastaan 

näille vuosille. Jonkinlainen ajallinen rajaaminen on kuitenkin tarpeellista, ja rajaustani 

voi perustella muutamin seikoin. Ensinnäkin Iso-Britannia valtasi Irakin ensimmäisen 

maailmansodan aikana. Kansainliitto myönsi Irakin alueen Iso-Britannian 

mandaattialueeksi virallisesti vuonna 1920 ja 1920-luvun kuluessa Iso-Britannia istutti 

Irakiin mandaattihallintojärjestelmänsä.3 Mandaatin myötä maahan virtasi brittejä niin 

sotilaina kuin hallintovirkamiehinäkin, vaikka huomattava on toki myös se, että 

esimerkiksi brittiläiset kauppiaat olivat vaikuttaneet Irakissa jo 1700- ja 1800-luvuilla. 

Vaikka 1920-luvun alussa Irakin poliittinen tilanne olikin vielä jokseenkin epävakaa, oli 

1920-luvun alkupuoli kuitenkin brittiyhteisön kannalta varsin rauhallinen ja yhteisö 

saattoi elää Irakissa melko huoletta. 1930-luvun alkuun tultaessa mandaatti purkautui ja 

jo edeltävän vuosikymmenen lopulla Irakin poliittinen epävakaus lisääntyi, minkä 

seurauksena brittiyhteisö kutistui merkittävästi.4 On siis luontevaa ja hedelmällistä 

tarkastella Irakin alueen brittiyhteisöä aikana, jona se kukoisti. Toisekseen pääasiallisina 

lähteinä käyttämieni sanomalehtien numeroita on löydettävissä ja käytettävissä 

runsaimmin vuosilta 1921 ja 1922. Myöhempiä numeroita ei ole helposti saatavilla. 

Kaiken tämän vuoksi tutkimus on loogista ajoittaa koskemaan juuri 1920-luvun 

alkupuolen brittiyhteisöä. 

Brittejä asui ympäri Irakia. Tutkimuksessani keskityn kuitenkin pääasiassa Irakin 

kahden suurimman kaupungin, Bagdadin ja Basran, brittiyhteisöihin. Tähän 

maantieteelliseen rajaamiseen on kaksi syytä. Ensiksikin lähteinäni toimivat 

sanomalehdet ohjaavat tutkimusta näihin kahteen kaupunkiin; Baghdad Times ilmestyi 

nimensä mukaisesti Bagdadissa, Times of Mesopotamia Basrassa. Toisekseen suurin osa 

briteistä todella asui näissä kahdessa kaupungissa, sillä niihin keskittyivät virat niin 

esimerkiksi hallinnossa kuin kaupan alallakin. Näiden kaupunkien ulkopuolella 

asuneiden brittien määrä jäi todennäköisesti vähäiseksi.  

Rakenteellisesti tutkimukseni etenee siten, että aluksi käsittelen hiukan Irakin ja Iso-

Britannian suhteiden taustaa. Tutkimukseni pääfokus ei ole, kuten jo totesin, 

 
3 Tripp 2000, 30-57. 
4 Wilks 2016.  
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poliittisessa historiassa, mutta ymmärtääkseen brittien roolia ja asemaa Irakissa on 

tunnettava Irakin mandaattihallinnon perusperiaatteet ja tapahtumat, jotka johtivat 

brittivallan vakiinnuttamiseen. Toisaalta on nähtävä ne haasteet, joita mandaattiasema 

tuotti autoritaariseen siirtomaahallintoon tottuneille briteille. Poliittisen taustoituksen 

jälkeen ja osittain sen rinnalla tarkastelen brittiyhteisön kokoonpanoa ja pyrin 

määrittelemään sitä, minkä kokoisesta yhteisöstä oli kyse. Sen jälkeen siirrän katseeni 

siihen, millaista brittiyhteisön elämä oli suhteessa muihin Irakissa asuneisiin 

väestöryhmiin. Ensimmäisen pääluvun lopuksi luonnehdin monitasoisesti brittiyhteisön 

arvomaailmaa ja sitä, miten heidän näkemyksensä mandaattiasemasta ja elämästä 

ylipäätään näkyivät heidän toimissaan Irakissa.  

Toisessa pääluvussa tarkastelen sitä, millaiset olosuhteet Irakiin saapuneilla briteillä oli 

vastassa ja miten he niihin suhtautuivat. Sitten perehdyn enemmän siihen, miten 

brittiyhteisö Irakissa elämäntapojensa kautta rakensi identiteettiään ja yhteisöllisyyttään 

ja millaista yhteisön arki oli. Lähden liikkeelle yhteisön kannalta merkityksellisestä 

kerhokulttuurista, minkä jälkeen tutkin pääasiallisesti sanomalehtiaineistoni kautta 

brittiyhteisön sosiaalisen elämän kiemuroita sekä elämän arkisempia huvituksia. 
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2. Britti-imperiumi Irakissa 
 

2.1 Keitä he olivat? 

 

Irakin alueella ja Iso-Britannialla oli jo ennen 1920-luvun mandaattia takanaan pitkä 

historia. Jo 1700-luvun alussa Irakin alue kiinnosti Iso-Britannian Itä-Intian 

kauppakomppaniaa, sillä se sijaitsi tärkeän Iso-Britannian ja Intian välisen kauppareitin 

varrella. Esimerkiksi Basran satamasta muodostui jo tuolloin tärkeä välietappi sekä 

toisaalta myös oiva markkina-alue. 1740-luvulla tultaessa kauppakomppanialla oli 

täydet kauppaoikeudet koko Irakin alueella ja varsinkin Basraan saapui brittiläisiä 

liikkeenharjoittajia. Kaupungin talous muuttuikin pikkuhiljaa pitkälti britti-imperiumista 

riippuvaiseksi. 1800-luvulle tultaessa britit rakensivat suurlähetystön Tigris-joen 

rannalle Bagdadin kaupunkiin ja myöhemmin vielä konsulaatin Basraan. Näin maahan 

istutettiin myös poliittista brittiläisvaltaa.5  

Kuitenkin vasta mandaattiajan myötä voidaan perustellusti puhua brittiyhteisöstä. Irakin 

mandaattiajan juuret ovat ensimmäisen maailmansodan alkuvuosissa. Irak oli ollut osa 

Osmanien valtakuntaa jo vuosisatojen ajan. Alue, joka kuului Iso-Britannian 

mandaattiin ja joka on nykyisen Irakin valtion perusta, oli osmanien aikaan kolmen 

provinssin (vilayet), Bagdadin, Basran ja Mosulin muodostama kokonaisuus.6 Näillä 

provinsseilla ei ollut juuri mitään etnisiä tai uskonnollisia yhtenäisyyksiä.7 

Ensimmäisessä maailmansodassa keskusvaltojen rinnalla taistellut Osmanien valtakunta 

oli heikko ja ympärysvaltoja edustanut Iso-Britannia näki tilaisuutensa tulleen. Jo ennen 

sotaa oli varsinkin Intian siirtomaahallinnossa herännyt huoli Saksan ja Venäjän 

liikkeistä ja valtapyrkimyksistä Lähi-idässä.8 Maat koettiin uhaksi ensisijaisesti 

brittiläiselle Intialle, sillä Lähi-itä nähtiin eräänlaisena Intian etupiirinä. Britti-

imperiumin kruununjalokiven Intian ja emämaan Iso-Britannian suhde oli kaupallinen ja 

poliittinen mutta myös tunteellinen, minkä vuoksi kaikki mahdollinen oli tehtävä Intian 

turvaamiseksi. Kaikki oli valmiina siis Irakin valloittamiselle. Jo heti sodan alussa 

vuonna 1914 britit valloittivat Basran kaupungin turvatakseen omat kaupalliset 

 
5 Jackson 2016; Llewellyn-Jones 2015. 
6 Simon, Tejirian 2004, 19. 
7 Fieldhouse 2006, 70. 
8 Simon, Tejirian 2004, 20. 
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intressinsä Persianlahdella. Vuonna 1917 valloitettiin isossa operaatiossa Bagdad ja 

lopulta Iso-Britannialla oli hallussaan kaikki kolme provinssia.9  

Sodan jälkeen Osmanien valtakunta hajosi ja sen hallussa olleita alueita jaettiin sodan 

voittajavaltioiden kesken vastaperustetun Kansainliiton valvonnassa. Vuonna 1920 

Irakin alue myönnettiin Iso-Britannialle mandaattialueeksi. Entiset kolme provinssia 

yhdistettiin ja rajat vedettiin jokseenkin mielivaltaisesti. Mandaattiasemalla haluttiin 

teoriassa taata Irakille tie itsenäisyyteen Iso-Britannian valvonnassa. Käytännössä 

mandaattiasema ei kuitenkaan suuresti eronnut perinteisestä emämaa-siirtomaa-

asetelmasta. Iso-Britannian kontrolli Irakissa oli kovaa ja ulottui monelle taholle.10 

Intian malliin kolonisoitua Irakia kannattanut Irakin siviilikomissaarina vuosina 1918–

1920 toiminut Sir Arnold Wilson uskoi arabien olevan kykenemättömiä itsehallintoon.11 

Tällainen asenne ei suinkaan rajoittunut pelkästään Wilsoniin. Mandaattistatuksen 

myötä Irakiin saapui lukuisia Iso-Britannian kansalaisia monenlaisiin tehtäviin. Monille 

heistä mandaattistatus oli vieras ja heidän käsityksensä Irakin asemasta pysyi sen vuoksi 

pitkälti imperialistisena. Maahan brittejä houkuttelikin irakilaisten itsenäistymisen 

edistämisen sijasta juuri rooli britti-imperiumin tulevaisuuden turvaamisessa. Monille 

syyt olivat toki myös puhtaan materialistisia. Irakissa oli tarjolla paljon mahdollisuuksia 

oman poliittisen ja taloudellisen valta-aseman pönkittämiseen.12 Seuraavaksi 

käsittelenkin hiukan joitakin Irakissa vaikuttaneita ammattiryhmiä, joita tarkastelemalla 

yritän lopuksi määritellä sitä, kuinka paljon brittiläisiä maassa oikeasti eli. 

Tutkimukseni ajankohdassa mandaattiajan alkuvaiheessa sotilaita oli varsin paljon, sillä 

Iso-Britannia vastasi täysin Irakin puolustuksesta.13 Irakissa lienee vielä tällöin ollut 

sadoittain, ellei tuhansittain Iso-Britannian lipun alla toimineita sotilaita. Täytyy 

kuitenkin huomioida, että iso osa sotilaista oli intialaisia.14 Vuonna 1921 päätettiin 

koostaa armeija irakilaisista, ja monet brittiarmeijan sotilaat poistuivat maasta. 

Kuitenkin vielä tämänkin jälkeen Iso-Britannian vastuulle jätettiin Irakin ilmapuolustus, 

ja Iso-Britannian kuninkaallisilla ilmavoimilla oli maassa kahdeksan lentolaivuetta. 

Irakiin jäi myös muutama brittiläinen sotilasyksikkö ja kohtuullisen paljon brittiläistä 

 
9 Llewellyn-Jones 2015; Onley 2009; Ulrichsen 2007. 
10 Llewellyn-Jones 2015. 
11 Simon, Tejirian 2004, 35. 
12 Simon, Tejirian 2004, 20.  
13 Ulrichsen 2007.  
14 Llewellyn-Jones 2015. 



 

8 

 

päällystöä.15 Armeijan läsnäolo on selvästi havaittavissa Baghdad Times ja Times of 

Mesopotamia -lehtien sivuilla, joilla seikkailee monia luutnantteja, majureita ja 

everstejä. Eräs koko Irakin brittiyhteisön merkittävimmistä jäsenistä oli Sir Aylmer 

Haldane, joka toimi Irakissa asevoimien johdossa vuoteen 1922 asti.16 Vielä vuoden 

1921 jälkeenkin Irakissa siis eli runsaasti brittiläistä armeijaväkeä.  

Toinen suuri, jopa todennäköisesti kaikista suurin, ryhmä oli mandaattihallinnon 

virkamiehet. Vuonna 1920 Irakin siviilihallinnon palveluksessa eritasoisina 

virkamiehinä elantonsa tienasi jopa reilu tuhat brittiä.17 Virkamiesten ohella maassa oli 

myös rutkasti brittiläisiä neuvonantajia. Vaikka mandaattisopimuksen myötä irakilaiset 

hallitsivat teoriassa itse omaa maataan, sopimuksessa määrättiin kuitenkin siten, että 

irakilaisten poliitikkojen ja virkamiesten sekä myös brittiläisten valitseman Irakin 

kuninkaan Faisal I:n oli työskenneltävä tiukassa yhteistyössä brittiläisten 

neuvonantajien kanssa. Tämä tapahtui irakilaisten omalla kustannuksella. Näitä 

neuvonantajia oli paljon eri ministeriöissä ja muualla hallinnossa: mandaattiajan alussa 

vuonna 1920 Irakissa oli brittiläisiä neuvonantajia 364, vuonna 1923 jo 569.18 Iso-

Britannia vaikutti siis Irakin politiikassa voimakkaasti. Irakilaiset eivät voineet 

juurikaan tehdä omia itsenäisiä päätöksiä. Brittivirkamiesten läsnäolon voi havaita lehti-

ilmoituksista. Esimerkiksi vaikutusvaltaisen ja Irakin kaupunkien katukuvaan selvästi 

jälkensä jättäneen yleisten töiden viraston johtajana hääri James M. Wilson.19 

Irakiin saapui myös mandaattiaseman myötä brittiläisiä kauppiaita ja muita 

ammatinharjoittajia. Tämä on havaittavissa esimerkiksi brittiläisille suunnattujen 

sanomalehtien mainoksia tarkasteltaessa. Moni yrityksistä oli taustaltaan brittiläinen tai 

vähintäänkin intialainen. Esimerkiksi autokauppaa harjoittanut G. McKenzie & Co., 

monialainen ja varsin kansainvälinen Strick, Scott & Co. sekä laivanvarustaja- ja 

rahtiyritys Andrew Weir & Co. olivat brittitaustaisia yrityksiä, joiden edustajat Irakissa 

olivat todennäköisesti saapuneet maahan joko Iso-Britanniasta taikka Intiasta.20 Monet 

yritykset myös mainostivat olevansa täysin brittiläisessä johdossa, mikä luultavasti 

houkutteli enemmän brittiasiakkaita ja oli tietynlainen laadun tae. Baghdad Times -

 
15 Fieldhouse 2006, 102. 
16 Oxford Dictionary of National Biography.  
17 Simon, Tejirian 2004, 35. 
18 Fieldhouse 2006, 96; Silverfarb 1986, 9; Sluglett 2007, 5; Tripp 2000, 45. 
19 Jackson 2016; kts. esim. Baghdad Times 10.9.1921. 
20 Kts. esim. Baghdad Times 24.11.1921, Times of Mesopotamia 21.4.1922, Times of Mesopotamia 

2.4.1922.  
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lehdessä näin mainostavat esimerkiksi pesula nimeltään The Windsor sekä Hinaidin 

sotilasalueella toiminut Circle Bar & Restaurant, jonka johdossa häärivät G. H. 

Coleman ja L. W. S. Middleweek, joista jälkimmäinen todennäköisesti häipyi 

kumppaninsa harmiksi maasta vuonna 1923.21 Oma lukunsa ovat brittiläiset naiset, joita 

oli todennäköisesti Irakissa toimessa lukuisia. Naisten katsottiin sopivaksi työskennellä 

esimerkiksi sairaanhoitajina tai kotiopettajina, mutta joitain poikkeuksiakin löytyi. 

Esimerkiksi Gertrude Bell toimi pitkään vaikutusvaltaisessa toimessa Irakin hallinnossa 

ja Times of Mesopotamia -lehden päätoimittajana työskenteli jonkin aikaa eräs rouva 

Lorimer.22 Irakissa asui myös joitain viihdetaiteilijoita, kuten muusikkoja ja 

näyttelijöitä, joista jälkimmäisten joukossa oli myös naisia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 1 ja 2. Baghdad Times -lehdessä mainostavia brittiläisomisteisiä yrityksiä. Baghdad Times 

11.12.1922; Baghdad Times 18.10.1921.  

 
21 Kuvat 1 ja 2; Baghdad Times 18.10.1921; Baghdad Times 11.12.1922; Baghdad Times 20. 2.1923.  
22 Times of Mesopotamia 28.11.1924.  
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Brittiläisten määrän hahmottaminen 1920-luvulla on mielestäni tärkeää mutta 

numeroiden valossa vaikeaa ja perustuu pitkälti arveluihin. Irakin mandaattiaikaa paljon 

tutkinut historioitsija Reidar Visser kertoo, että Bagdadin kaupungissa eli 1920-luvun 

lopussa noin neljäsataa Iso-Britannian kansalaisia. Basrassa 1920-luvun puolivälissä 

Visser kertoo asuneen ainoastaan noin kaksisataaviisikymmentä brittikansalaista.23 

Määrät kuulostavat vähäisiltä. Rohkenenkin siis väittää, että ainakin 1920-luvun alussa 

tilanne oli toisenlainen. Tätä argumenttia tukevat yllä esittämäni päätelmät. 1920-luvun 

lähetessä loppuaan Irakin poliittinen tilanne heikkeni ja moni britti poistui maasta. 

Maassa oli kuitenkin vielä jokseenkin rauhallista vuosikymmenen alussa, jolloin 

brittiyhteisö saattoi kukoistaa. Irakin hallinnossa työskenteli tällöin lukuisia brittiläisiä 

virkamiehiä ja neuvonantajia ja brittisotilaita oli maassa vielä runsaasti. Joukon jatkoksi 

on lisättävä kaikki Irakissa toimineet eri alojen ammatinharjoittajat liikemiehistä 

sairaanhoitajiin ja viihdetaiteilijoihin, joiden kaikkien yhteismäärää on vaikea arvioida. 

Huomioitava on myös saapujien mukana kulkeneet perheet, joihin saattoi kuulua useita 

jäseniä. Täten on selvää, etteivät Visserin lukemat voi lainkaan pitää paikkansa 

ainakaan tutkimukseni ajallisessa kontekstissa.  

1920-luvun alussa koko Irakin alueella asuikin todennäköisesti monia tuhansia 

brittikansalaisia. Tämän arvion puolesta puhuu myös se, että Baghdad Times -lehden 

suuressa joulunumerossa vuonna 1923 kerrotaan lehden päivittäisen levikin olevan noin 

2000 kappaletta.24 Koska lehti oli täysin englanninkielinen, suurin osa sen 

lukijakunnastakin lienee ollut brittiläistaustaisia. Times of Mesopotamia -lehdessä 

vuonna 1922 kirjoittanut englantilaisrouva taas toteaa, että Bagdadissa asuvien 

brittinaisten määrä voidaan laskea jo sadoissa ja että jokainen saapuva laiva tuo heitä 

lisää.25 Lehden joulunumerossa tiedetään myös kertoa, että Basran kaupungin väkiluku 

oli vuonna 1919 arviolta noin 50 000. Näistä 2500 ihmisen kerrotaan olevan 

kristittyjä.26 Vaikka osa näistä kristityiksi laskettavista lienee ollutkin paikallisväestöä, 

on brittien määrä kaupungissa silti ollut suurempi kuin mitä Visser esittää. 

Kyseenalaista on myös se, huomioitiinko väestönlaskennassa myös esimerkiksi 

brittiläinen armeijaväki, sillä heidän liikkuvuutensa oli varsin korkea. Kaiken kaikkiaan 

eri lähteiden antamat tiedot Irakin brittiyhteisön koosta ovat varsin ristiriitaisia. Mitään 

 
23 Visser 2006; Visser 2007.  
24 Baghdad Times 23.12.1923.  
25 Times of Mesopotamia 17.3.1922. 
26 Times of Mesopotamia 23.12.1922. 
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selvää numeroa eivät käyttämäni lähteet pysty tarjoamaan, mutta varsin luultavaa 

kuitenkin on, että brittien määrä laskettiin tuhansissa eikä sadoissa.  

Suurin brittikeskittymä oli todennäköisesti vielä aivan 1910- ja 1920-lukujen taitteessa 

Basra, mutta Bagdadin valikoiduttua pääkaupungiksi ja monen hallintoviran siirryttyä 

sinne, siirtymä Basrasta Bagdadiin oli jo tapahtumassa. Esimerkiksi Times of 

Mesopotamia -lehdessä mainittiin marraskuussa vuonna 1921 Bagdadissa asuneen jo 

sen verran brittiläisiä, että kaupunkiin oli perustettu virallinen seurakunta.27 Joitakin 

brittejä asui ja työskenteli paikallishallinnon parissa myös muualla Irakissa, varsinkin 

pohjoisessa Mosulin kaupungissa.28 Maininnan arvoisia ovat myös esimerkiksi lukuisat 

arkeologisia kaivauksia suorittaneet seurueet, joita oli maassa siellä täällä. 

Mistä nämä tuhannet britit sitten tulivat? Tähän mennessä olen jo todennut, että Irak 

nähtiin osana Intian etupiiriä ja että Irakin alue oli toiminut jo vuosien ajan tärkeänä 

välietappina Iso-Britannian ja Intian välisessä kaupassa. Intiassa majaansa pitäneet 

sotilasyksiköt olivat pitkälti hoitaneet Irakin sotilaallisen valloituksen. Siksi myös 

valtaosa Irakin uusista brittiasukkaista saapui maahan juuri Intiasta.29 Toki tulijoita oli 

myös itse emämaasta, mutta varsinkin 1920-luvun alkupuolella Irakin brittiyhteisössä 

korostuivat Intiasta tulleet britit. Tämä ilmenee hyvin myös paikallisten sanomalehtien 

sisällöistä, kuten esimerkiksi uutisista, joista hyvin monet liittyivät juuri Intian 

tapahtumiin. Esimerkiksi Baghdad Times -lehden toukokuisessa numerossa vuonna 

1921 otsakkeen ”current topics in brief”, viimeisimpiä uutisia lyhyesti, alla kerrottiin 

lukijoille muiden muassa Intian varakuninkaan osallistumisesta jumalanpalvelukseen.30 

Tämä vähäiseltä kuulostanut Intiassa tapahtunut asia kuitenkin ilmiselvästi kiinnosti 

lehtien lukijakuntaa ja ilmentää hyvin sidettä Irakin brittiyhteisön ja Intian välillä. Times 

of Mesopotamia -lehden ensimmäisessä numerossa oli artikkeli lehden syntytarinasta ja 

alkuvaikeuksista. Lukijoilta pyydettiin sympatiaa, sillä päivittäisen sanomalehden 

tuottamisen todettiin olevan Irakissa huomattavan paljon vaikeampaa kuin Intiassa.31 

Tässä merkittävää on vertaaminen juuri Intiaan. On selvää, että tekstin kirjoittanut 

toimittaja oletti lukijoidensa olevan tietoisia Intian olosuhteista. Intian ja Irakin yhteydet 

näkyivät myös raha-asioissa. Tutkija Rosie Llewellyn-Jones nostaa esille sen, miten 

 
27 Times of Mesopotamia 15.11.1921.  
28 Times of Mesopotamia 29.10.1921. 
29 Llewellyn-Jones 2015. 
30 Baghdad Times 6.5.1921. 
31 Times of Mesopotamia 11.7.1921.  
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Intian rupiaa käytettiin Irakissa valuuttana. Hän toteaa, että rahayksikön avulla hallitaan 

myös mieltä, sillä valuutta muokkaa ajattelua. Irakin brititkin saattoivat siis jatkuvasti 

verrata hintoja niihin, joihin he olivat Intiassa tottuneet. Näin yhteys näiden kahden 

alueen välillä entisestään voimistui ja sai varmasti monet yhdistämään Irakin osaksi 

britti-imperiumia.32     

Irakiin saapuneet Iso-Britannian kansalaiset olivat Intiassa ollessaan useimmiten 

toimineet siirtomaahallinnon palveluksessa tai Intian armeijan sotilasjohdossa. Heillä ei 

ollut juuri ymmärrystä Irakin tilanteesta eikä varsinkaan mandaattisopimuksen 

luonteesta. Irakiin saapuessaan he toivat mukanaan omat totutut käsityksensä siitä, mitä 

brittiläinen siirtomaahallinto oli. Siksi sekä hallintomalli että brittiyhteisön 

suhtautuminen irakilaisiin muodostuivat voimakkaan imperialistisiksi.33 1800-luvun 

ajatusmalli valkoisen miehen taakasta oli voimissaan brittiyhteisönkin keskuudessa eikä 

irakilaisten kykyyn hallita omaa maataan uskottu.34 Kaikki tämä vaikutti huomattavan 

paljon Irakin brittiyhteisön jäsenten ja paikallisten välisiin suhteisiin ja brittiyhteisön 

käsityksiin sen omasta asemasta sekä näkyi myös yhteisön elämäntavoissa ja 

arvomaailmassa. 

 

2.2 Erottautuminen muista 

 

Brittien kokemus siitä, että he toimivat Irakissa juuri britti-imperiumin edustajina, sekä 

monen ymmärtämättömyys mandaattia kohtaan johtivat eittämättä kitkaan brittien ja 

Irakin paikallisväestön välillä. Tätä kuilua kasvattivat entisestään britit itse 

erottautumalla muista elämän eri saroilla. Brittien suhtautuminen muihin Irakissa 

eläneisiin väestöryhmiin kuitenkin vaihteli, mihin vaikuttivat muun muassa etninen 

tausta ja yhteiskunnallinen asema.  

Bagdadin väkiluvun kerrotaan vuonna 1918 olleen jopa noin 200 000.35 Basran 

väkiluvuksi määriteltiin noin 50 000.36 Brittejä asui maassa arvioni mukaan joitakin 

tuhansia. Kaikessa mielessä britit olivatkin siis vähemmistöasemassa. Tämä ei 

kuitenkaan heijastunut heidän käytökseensä ja elämäntapoihinsa Irakissa. 

 
32 Llewellyn-Jones 2015. 
33 Ulrichsen 2007. 
34 Simon, Tejirian 2004, 22. 
35 Simon, Tejirian 2004, 38. 
36 Times of Mesopotamia 23.12.1922. 
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Vähemmistöasemaansa nähden briteillä oli hallussaan varsin suuri osa tärkeistä viroista, 

ja heidän elämäntyylinsä oli paikallisiin verrattuna melko huikentelevaista. Epäilemättä 

paikallisen eliitin keskuudessakin osa saattoi nauttia ylellisestä elämästä, mutta 

kokonaisuudessaan koko pienehkön brittivähemmistön elämä poikkesi rajusti siitä, 

mihin tavalliset irakilaiset joutuivat tottumaan. Brittien elämä ei ollut Irakissa pelkkää 

luksusta, mistä jo itsessään pitivät huolen maan alkeelliset olosuhteet. Ylelliset puitteet 

yritettiin kuitenkin luoda elämälle parhaimman mukaan, ja usein siinä onnistuttiinkin, 

vaikka kotimaassa Iso-Britanniassa elämää kaukaisen erämaan keskellä saatettiinkin 

kauhistella.37 

Ennen kuin tarkastelen brittien ja paikallisten välisiä suhteita, siirrän katseeni 

intialaisiin. Vaikka intialaisia ei esimerkiksi sanomalehtiaineistoissani juuri mainittu, eli 

heitä kuitenkin Irakissa melko paljon. Mitään tarkkaa lukemaa en tosin heidän 

määrästään pystynyt löytämään. Kuitenkin varsin moni brittiarmeijan sotilaista oli 

Intiasta värvättyjä miehiä, sillä juuri Iso-Britannian armeijan intialaiset joukot toimivat 

ensimmäisessä maailmansodassa Irakin alueen pääasiallisina valloittajina.38 Niinpä 

esimerkiksi erinäisissä armeijayhtyeissä intialaisia saattoi toimia brittiyhteisön 

viihdyttäjinä vielä tutkimusajankohtanani, vaikka Irakin oman armeijan perustamisen 

jälkeen vuonna 1921 intialaisten määrä maassa varmasti väheni. Epäilemättä osa Irakiin 

saapuneista, Intiasta tulleista briteistä toi mukanaan omia intialaisia palvelijoitaan. Osa 

armeijan palveluksessa lopettaneista intialaisista taas saattoi jäädä maahan juuri 

palvelijoiksi.39 Intialaisen palveluskunnan määrä saattoikin Irakissa olla yllättävänkin 

suuri.  

Brittien suhtautuminen intialaisiin vaihteli. Ajanjaksolle tyypillisten rotuteorioiden 

mukaisesti eurooppalaiset olivat hierarkiassa ylimpinä ja eittämättä osa Irakin briteistä 

näin myös ajatteli. Intialaiset nähtiin alempiarvoisena rotuna, mutta huomattava kyllä ei 

niin alhaisena, kuin paikalliset arabit tai varsinkin muslimit. Intialaisille suotiin siis 

mahdollisuuksia enemmän kuin paikallisille, ja esimerkiksi armeijassa palvelevia 

intialaisia todennäköisesti arvostettiinkin jonkin verran, eikä esimerkiksi heidän 

kokoontumistaan omiin kerhoihin todennäköisesti paheksuttu. Tämän osoittavat muun 

muassa Baghdad Times -lehdessäkin mainitut intialaisten kerhot ja kokoontumiset.40 

 
37 Times of Mesopotamia 17.3.1922. 
38 Ulrichsen 2007. 
39 Times of Mesopotamia 17.3.1922. 
40 Kts. esim. Baghdad Times 8.7.1922, Baghdad Times 14.12.1921. 



 

14 

 

Intialaisten nähtiin siis kuuluvan myös lehden lukijakuntaan. Ajan ilmapiiriä kuvaa 

hyvin Reidar Visserin lainaaman, erään Lähi-idässä vaikuttaneen öljy-yhtiö Anglo-

Persian Oil Companyn johtajan toteama siitä, että intialaisilla virkailijoilla tulisi olla 

oikeus käyttää kirjastoa. Johtaja kuitenkin toteaa myös, että näin tapahtuessa osa 

eurooppalaisista saattaisi karttaa kirjastoa, minkä vuoksi hän näkikin tarpeelliseksi, että 

intialaisille perustettaisiin oma kirjasto, jonne eurooppalaisten käyttämät vanhat kirjat 

voitaisiin antaa. Tarpeelliseksi koettiin myös oman sairaalan perustaminen intialaisille. 

Tämän sairaalan ei tulisi olla niin hyvä kuin eurooppalaisten sairaalan, mutta ei 

myöskään yhtä huono kuin paikallisille tarkoitetun sairaalan.41 Etnisenä ryhmänä 

intialaisia pidettiin siis jossain määrin tietynlaisena välitasona brittien ja arabien välillä. 

Myöhemmin Visser lainaa myös samaisen öljy-yhtiön Bagdadin toimipisteen edustajaa, 

joka totesi muslimeiden kärsivän kahdesta ongelmasta: heikosta laskupäästä sekä 

standardeja vastaamattomasta englannin kielen taidosta. Näin ollen Irakin virastossa 

työskennelleistä kuudestakymmenestäkolmesta paikallisesta vain yksi oli taustaltaan 

muslimi. Loput olivat joko juutalaisia tai kristittyjä, joka Irakin kontekstissa tarkoitti 

todennäköisesti joko assyrialaisia, armenialaisia tai kaldealaisia.42 Tämä kuvaa hyvin 

brittien suhtautumista paikallisväestöön, jossa tietty ero vedettiin muslimien ja muiden 

välille. Irakin kaupungeissa asui suuri määrä juutalaisia, joilla oli hallussaan iso osa 

kaupunkien liike-elämästä.43 Vaikka juutalaisiinkin suhtauduttiin alentavasti, pidettiin 

heitä silti kuitenkin jollain tasolla luotettavampina kuin muslimiväestöä. Sama koski 

Irakissa asuneita kristittyjä. Suhtautumista paikallisiin kuvaa Times of Mesopotamia -

lehdessä kirjoittanut englantilaisrouva, joka tekstissään erottelee palveluskunnan 

kyvykkyyttä etnisen taustan kautta: ”Sitten on myös persialaisia ja paikallisia arabeja, 

joista jälkimmäiset ovat hyviä palvelijoita mutta harvoin hyviä kokkeja. Viime aikoina 

monia armenialaisia ja assyrialaisia pakolaisia on palkattu ja heitä pidetään varsin 

hyvinä; heidän naisensa ovat korvaamassa intialaiset lastenhoitajat ja he tyytyvät myös 

pieniin palkkoihinsa.”44  

 
41 Visser 2007.  
42 Filoni 2017, 124; Visser 2007. 
43 Esimerkiksi Bagdadissa noin 20 prosenttia asukkaista oli juutalaisia. Simon, Tejirian 2004, 38. 
44 “Then there are Persians and the local Arabs. These last make good house servant, but are rarely good 

as cooks. Latterly, many Armenian and Assyrian refugees have been employed, and are spoken of quite 

well; their women are replacing the Indian ayabs, and appear to be devoted to their small charges.” Times 

of Mesopotamia 17.3.1922.  
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Sanomalehtiaineistostani on löydettävissä myös joitain muitakin viittauksia brittien ja 

paikallisten välisiin suhteisiin ja paikallisista muodostettuihin käsityksiin. Olen jo 

aikaisemmin todennut, miten osa Irakissa toimineista yrityksistä painotti mainoksissaan 

olevansa eurooppalaisessa omistuksessa. Tätä ilmeisesti pidettiin laadun takeena, mutta 

samalla tietysti annettiin kuva siitä, että paikallisväestö oli kykenemätöntä luotettavaan 

palveluun. Osa paikallisistakin mukautui näihin käsityksiin, ja esimerkiksi arabian 

kielen tunteja monessa Baghdad Times -lehdessä tarjonnut Raphael Basmadjian muistaa 

aina ilmoituksissaan mainita saaneensa lukuisia suosituksia englantilaisilta.45  

Palvelussuhteiden ohella brittien ja paikallisten kohtaamiset jäivät varsinkin vapaa-

aikana vähäisemmiksi. Britit viettivät aikaansa kerhoissa tai muissa 

kohtaamispaikoissaan, joihin ei paikallisilla ollut juuri asiaa. Eräänä poikkeuksena 

saattoivat toimia teatterit, joista osa mainosti arabiankielisiä tekstityksiä, mikä kertoo 

siitä, että ne olivat myös paikallisille avoimia viihtymisen tiloja.46 Sitä, kävivätkö britit 

ja paikalliset teattereissa samaan aikaan, voi kuitenkin miettiä. Toki arkipäiväisessä 

elämässä kohtaamisia syntyi, ja esimerkiksi brittiläisnaiset kävivät juuri paikallisten 

kanssa kauppaa basaareissa ja miehet kohtasivat paikallisia varsinkin työelämässä. 

Paikallisiin kortteleihin ei kuitenkaan ainakaan naisen sopinut yksin mennä, sillä niitä 

pidettiin vaarallisina. Tämä kertoo brittien varauksellisesta suhtautumisesta vieraaseen 

kulttuuriin.  

Varauksellisuuteen ja brittiläisten asenteisiin ylipäätänsä vaikutti voimakkaasti 

eurooppalaisessa kontekstissa vallinnut itää koskeva orientalismi, jolla viitataan idän 

mystifioimiseen ja romantisoimiseen. Vaikka idän kulttuuri koettiinkin kiehtovaksi, oli 

siihen silti syytä pitää tiettyä etäisyyttä. Orientalismin kääntöpuolena idän asukkaiden 

nimittäin nähtiin esimerkiksi kärsivän rappeutuneesta moraalista ja muista ikävämmistä 

luonteenpiirteistä.47 Muistettava on, että kiistämättä peloilla oli joissain määrin myös 

paikkansa. Varsinkin 1920-luvun alussa brittivalloituksen kipeä muisto oli osalla 

irakilaisista tuoreessa muistissa, mikä saattoi synnyttää väkivaltaisuutta. Baghdad Times 

-lehdessä kirjoitettiin vuoden 1922 alussa kaupunkia vaivanneesta ryöstöaallosta, jonka 

erääksi kohteeksi merkittävässä asemassa olevan brittiladyn kerrottiin joutuneen. 

 
45 Baghdad Times 11.11.1921. 
46 Times of Mesopotamia 16.11.1921. 
47 Said 1979, 1–123.   
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Brittejä suositeltiin lukitsemaan ovensa ja välttämään ajelua pimeillä teillä. 

Ryöstelijöihin viitattiin arabeina.48  

Suhtautuminen paikallisiin riippui myös tulotasosta sekä yhteiskunnallisesta asemasta. 

Epäilemättä köyhempiin paikallisiin pidettiin etäisyyttä eikä heitä juuri arkielämässä 

mietitty, mutta kontaktia paikallisen eliitin edustajien kanssa ei esimerkiksi 

hallintopiireissä voinut välttää. Arkistoissa on säilynyt brittien kirjoittamia kuvauksia 

brittivallan kannalta merkittävistä irakilaisista. Samassa aineistossa on myös joitakin 

tärkeimpien irakilaissukujen sukupuita. Aineistoa varten on tehty huomattavan paljon 

selvitystyötä, mikä kertoo siitä, miten tärkeinä osa paikallisista nähtiin brittihallinnon 

kannalta. Paikallisia ei voinut vain ohittaa, sillä osaa pidettiin selvänä uhkana 

mandaatille. Toiset taas katsottiin hyödyllisiksi alempien kansanosien rauhoittamisessa 

ja britti-intressien edistämisessä. Nämä kuvaukset sisältävät paljon luokitteluja 

esimerkiksi ulkonäön, luonteenpiirteiden ja yhteiskunnallisen aseman perusteella, eikä 

niissä ole juuri sanoja säästelty. Vaikka osan kieliasu on halveksiva, kuvaillaan joitain 

ihmisiä myös hyvin positiivisin sanankääntein. Esimerkiksi Saiyid ’Audah -nimistä 

miestä kuvataan hyvin toimeentulevaksi ja miellyttäväksi maalaisherrasmieheksi, joka 

on noussut kuuluisaksi kiistojen lievittäjäksi ja joka ei koskaan ota maksua vastaan 

hyvistä teoistaan. Sheikki Ati Al Harbiyah esitetään brittimieliseksi ja 

hyväkäytöksiseksi. Vaurasta juutalaiskauppiasta Khojah Ezra Ibn Salim Khardunia taas 

kuvaillaan järjestelmälliseksi, kyvykkääksi ja älykkääksi. Hänen mainitaan myös 

osaavan hyvin käsitellä kurdeja, mutta ajantajun puutteesta hänen kerrotaan kärsivän. 

Toisaalla miestä nimeltä Abdullah Basha’yan kuvataan välinpitämättömäksi 

fanaatikoksi vailla älyä ja brittiläisvastaista Haji Djabbahia läpikotaiseksi konnaksi.49  

Kaikki edellä mainittu kertoo omaa kieltään brittien suhtautumisesta irakilaiseen 

paikallisväestöön. Muistettava on kuitenkin myös, että kaikkien brittien 

suhtautumistavat eivät suinkaan olleet samanlaisia. Varmasti osa briteistä nautti 

ajanvietosta paikallisten kanssa eikä pitänyt heitä etnisesti alempiarvoisempina tai 

halveksinut heitä. Esimerkiksi brittiseikkailija Freya Stark, joka vietti 1920-luvulla 

 
48 Baghdad Times 1.3.1922.  
49 Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kadhimain), 1919, Qatar Digital Library, British Library: 

India Office Records and Private Papers. 
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aikaa Bagdadissa, asusteli paikallisten keskuudessa eikä ilmiselvästi vierastanut tai 

pelännyt heitä.50  

 

2.3 Yhteiset arvot, tavat ja tottumukset 

 

Ymmärtääkseen täysin Irakin brittiyhteisöä, sen omaa kokemusta yhteisön asemasta 

irakilaisten keskuudessa sekä brittien irakilaisista muodostamia käsityksiä on mielestäni 

tärkeää tarkastella yhteisön perimmäistä luonnetta. Useimmilla yhteisöillä on olemassa 

jonkinlainen kollektiivinen käsitys itsestään ja paikastaan yhteiskunnassa. Olennaisessa 

osassa tässä on identiteetti, joka muotoutuu usein jossain määrin yhtenäiseksi. 

Esimerkiksi sosiologi ja kulttuurintutkija Stuart Hall koki, että identiteetit muotoutuvat 

muiden muassa erilaisiin ryhmiin kiinnittymisen, yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin 

asemoitumisen sekä poliittisen toimijuuden myötä.51 Identiteetin sekä sen muokkaaman 

maailmankuvan kautta saattavat yhtenäisiksi sitten kehittyä myös niin arvot kuin 

sosiaalinen etikettikin, jotka kaikki yhdessä toimivat sosiaalisen yhteisön tärkeinä 

rakennuspalikoina. Tämä näkyi myös Irakin brittiyhteisössä 1920-luvulla. Britit olivat 

tuolloin Irakissa aika lailla horjuttamattomassa valtapositiossa. Näin yhteisön jäsenille 

kehittyi pitkälti yhtenäinen identiteetti. Tässä on kuitenkin riski yleistyksille. En väitä, 

että jokainen Irakissa asunut britti valahtaisi alla esitettyihin muotteihin, mistä hyvänä 

esimerkkinä toimii Freya Stark.   

Irakin brittiyhteisön identiteettiin vaikutti leimallisesti mielestäni kaksi tärkeää seikkaa. 

Ensimmäinen näistä linkittyy ajalliseen kontekstiin. Vaikka 1920-lukua usein 

luonnehditaan iloiseksi ja vapaamieliseksi, oli todellisuus siirtomaissa yleensä toinen. 

Toisin kuin emämaassa Iso-Britanniassa, jossa yhteiskunnallinen vapautuminen oli 

tietyssä mielessä tosiasia, elettiin siirtomaissa vanhoillisemmin. Arvot ja normit 

pohjasivat pitkälti edvardiaanisen ajan jäykähköihin malleihin, joissa korostuivat 

esimerkiksi tiukahkot moraalikäsitykset, hyveellisyys ja herrasmieskulttuuri.52 Syy 

tähän eroon on jokseenkin järkeenkäypä. Vieraassa ympäristössä asuessaan saattoi britti 

kohdata monenlaisia kummallisuuksia, jotka olivat omiaan aiheuttamaan hänessä 

turvattomuuden tunnetta. Tätä tunnetta vastaan taisteltiin usein tukeutumalla perinteisiin 

 
50 Henes 2015.  
51 Hall 2018, 63–82. 
52 Gibson-Brydon 2016, 4–70.  
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arvoihin ja tapoihin. Siirtomaissa asuvalle britille oli tärkeää pitää tiettyä etäisyyttä 

vieraaseen kulttuuriin. Asennetta kuvaa hyvin brittiläinen sanonta ”stiff upper lip”, jolle 

on vaikea keksiä suomalaista vastinetta. Tämä kohtuullisen yläluokkainen sanonta 

viittaa siirtomaakontekstissa juuri siihen periksiantamattomuuteen ja tunteiden 

piilottamiseen sekä toisaalta ylemmyydentuntoon ja etäisyyden pitämiseen vieraisiin 

tapoihin nähden.53 Vaikka britti näkisi tai kokisi vieraissa maissa hätkähdyttäviä, 

järkyttäviä tai pelottavia asioita, ei niistä sopinut panikoida. Kasvot oli pidettävä 

ilmeettöminä, jotta britti-imperiumin uskottavuus säilyisi. Myös varsinkin miehiin tuona 

aikana usein liitetty määre pukka sahib kuvaa hyvin sitä, mitä näiltä britti-imperiumin 

edustajilta odotettiin. Termi viittaa kunnon herrasmieheen, todelliseen loistoveikkoon. 

Termiä käytettiin yleisesti siirtomaissa kunnostautuneista, arvonsa tuntevista ja 

kunniallisista herrasmiehistä.54 Kaikki tämä eittämättä johti siihen, että siirtomaissa 

asuneet britit olivat emämaassa asuneita konservatiivisempia.  

Toinen Irakin brittiläisiin linkittyvä identiteettikäsitys liittyy brittiläiseen imperiumiin ja 

sen kaukaisissa kolkissa vaikuttaneeseen siirtomaaidentiteettiin. Vaikka Irak ei 

virallisesti kuulunutkaan britti-imperiumiin eivätkä varsinkaan irakilaiset itse kokeneet 

asuvansa siirtomaassa, oli maassa asustelleella brittiyhteisöllä vahva käsitys Irakin 

siirtomaastatuksesta. Näin siksi, että suuri osa Irakin brittiläisistä oli saapunut maahan 

Intiasta. Osa näistä ihmisistä oli saattanut asua koko elämänsä Intiassa tai muissa 

brittisiirtomaissa. Tällöin heille usein muodostui tietynlainen brittiläinen 

siirtomaaidentiteetti, johon on liitettävissä joitain yleisesti esiintyneitä piirteitä. 

Stereotyyppisiä piirteitä ovat esimerkiksi urheus ja periksiantamattomuus. Voidaan 

hyvällä syyllä epäillä, josko kaikki Irakissakaan asuneet britit olivat urheita, mutta toki 

stereotypioillakin on taustansa todellisuudessa. Ehkä siirtomaaidentiteetille kuitenkin 

ominaisinta olivat esimerkiksi yhteisön keskeinen solidaarisuus, vastakkainasettelujen 

luominen paikallisten ja eurooppalaisten välille sekä tietynlainen tunteellinen 

suhtautuminen britti-imperiumiin ja sen maineen ja kunnian suojelu elämän jokaisella 

osa-alueella.55 

Identiteettikäsityksien lisäksi Irakin brittiyhteisössä vallitsi tietynlainen kollektiivinen 

ymmärrys yhteisistä arvoista ja normeista. Nämä käsitykset heijastuivat varsinkin 

 
53 Cambridge Dictionary.  
54 Collins Dictionary.  
55 Klerides 2009. 
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brittiyhteisön sosiaaliseen rakenteeseen ja muokkasivatkin siitä hyvin hierarkkisen. 

Yhteisön jäsenet tunsivat paikkansa ja todennäköisesti pääosin hyväksyivät sen. 

Erityisen hyvin tämä voidaan havaita sukupuolten välisissä suhteissa. Miespuoliset britit 

toimivat esimerkiksi mandaattihallinnon virkamiehinä, sotilasjohdossa tai liike-

elämässä. Useilla oli kuitenkin mukanaan vaimo ja mahdollisesti lapsiakin. Naisen 

paikka oli Irakissa varsin rajattu. Elinpiirinä toimi pääosin koti. Hyvin harvalla naisella 

oli toimi, poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi sairaanhoitajat ja kotiopettajat, jotka tosin 

olivat miltei aina naimattomia. Nykyaikaisesta näkökulmasta katsottuna tämä rakenne 

on tietysti varsin syrjivä, mutta on huomattava se, että 1920-luvulla ihanteena edelleen 

oli perheensä elättävä mies. Köyhemmissä perheissä tämä tuskin oli mahdollista, mutta 

Irakin brittiyhteisön jäsenet edustivatkin keski- ja yläluokkia. Näissä 

yhteiskuntaluokissa vaimon ei kuulunut tehdä palkkatyötä.  

Toisaalta ei kuitenkaan sovi aliarvioida Irakin brittinaisten roolia kotirintamalla. 

Jäykässä sosiaalisessa yhteisössä yhteiskunnallisen aseman ylläpitäminen oli tärkeää. 

Irakin brittiyhteisön arkeen kuului olennaisesti sosiaalinen järjestäytyminen, jossa 

tärkeässä roolissa olivat yksityiset illanvietot. Näissä juhlissa sekä muissa sosiaalisissa 

tilaisuuksissa naisilla oli merkittävä osansa. Nainen toimi tukena miehensä 

uraponnisteluissa, ja onnistuneiden juhlien järjestäminen jäi usein naisten harteille. 

Naisen elämä ei kuitenkaan ollut ainaista juhlaa eikä myöskään aina erityisen joutilasta, 

sillä naisen tehtäviin kuului myös taloudenhoito, jossa apuna toki hääräsi palveluskunta. 

Taloudenpito Irakissa ei ollut yksinkertaista. Olosuhteet olivat eurooppalaisesta 

näkökulmasta katsoen vielä varsinkin 1920-luvun alussa paikoin alkeelliset. Ajan 

ihanteiden mukaisesti tietyn elintason ylläpitäminen oli brittiyhteisön keski- ja 

yläluokkaisissa piireissä tärkeää. Taloudenhoito oli jokapäiväistä työtä, jossa vaadittiin 

organisointi- ja johtamiskykyä. Jostain oli löydettävä laadukkaita ruoka-aineksia, 

palvelijoita oli kaitsettava ja mahdollisista lapsista pidettävä huolta. Arjen haasteita 

kuvasi Times of Mesopotamia -lehdessä kirjoittanut kotirouva kertoessaan, miten 

ostosten tekeminen basaarissa oli jatkuvaa tasapainottelua sesonkien ja hintojen 

vaihdellessa. Samaisen lehden toisessa numerossa valiteltiin hintojen nousua ja 

palvelijoiden kohonneita palkkavaatimuksia.56 Aiemmin lainaamani elämää Bagdadissa 

kuvannut englantilaisrouva jatkaa arkisen elämän haasteiden kuvausta ja kertoo, miten 

palvelijoiden valvominen oli jatkuvaa työtä, sillä monet heistä olivat ”likaisia, laiskoja 

 
56 Times of Mesopotamia 11.7.1921; Times of Mesopotamia 15.11.1921.  
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ja epäluotettavia”. Toisaalta elämä Irakissa saattoi olla myös varsin nautinnollista: 

samainen englantilaisrouva tiesi kertoa, että pittoreski Bagdad suorastaan pursuaa 

mukavia seuraelämän aktiviteetteja eikä elämä tämän vuoksi ollut kaikista haasteista 

huolimatta lainkaan puuduttavaa.57 Seuraelämässä, varsinkin erilaisten tapahtumien 

järjestämisessä, naisten rooli olikin aktiivinen. Esimerkiksi Baghdad Times -lehti antaa 

kuvauksessaan British Clubin ensimmäisestä rennosta urheilukilpailutapahtumasta 

erityiskiitokset tapahtuman järjestäjille, rouville Cowley, Randall ja Harvey.58  

Osa yhteisön jäsenistä ei kuitenkaan antautunut oletusten vietäväksi. Irakin tapauksessa 

kenties tunnetuin tällainen henkilö oli Freya Stark. Hän ei saanut brittiyhteisöltä 

hyväksyntää, sillä hän ei taipunut konservatiivisiin oletuksiin. Yksin kaukaisissa maissa 

matkusteleva naimaton nainen herätti hämmennystä, eikä Stark Irakissa oleskellessaan 

tehnyt edes naimattomille naisille sopivaksi katsottua työtä, mikä johti siihen, että 

Starkin paikallaolo suoranaisesti kyseenalaistettiin. Kaiken lisäksi Stark kieltäytyi 

asumasta muun brittiyhteisön keskuudessa. Päinvastoin hän seurusteli avoimesti 

paikallisten kanssa ja eli heidän keskuudessaan. Tätä pidettiin sen verran 

hämmentävänä, että Stark pitkälti suljettiin ulos brittiyhteisön sosiaalisesta elämästä.59  

Samanlaista vastahankaisuutta ilmentää Agatha Christie omaelämäkerrassaan, tosin 

Christien tapauksessa hänen tahdonvoimansa ei täysin riittänyt totutusta järjestyksestä 

irrottautumiseen. Christie matkasi 1920-luvun loppupuolella yksin Bagdadiin. 

Brittiyhteisö koki yksinäisen naismatkaajan holhoamisen velvollisuudekseen. Christie 

kuvaa, kuinka ”Alwiyahin herttuattarena” tunnettu brittiläinen rouva vei hänet enemmän 

tai vähemmän väkisin mukanaan brittiläisalueelle Alwiyahiin ja otti sydämenasiakseen 

hänen tutustuttamisensa sekä itse Bagdadiin, jonne yksin menemistä ei katsottu naiselle 

suotavaksi, että Alwiyahin vaikutusvaltaisiin brittiseurapiireihin.60  

 

 

 

 

 
57 Times of Mesopotamia 17.3.1922. 
58 Baghdad Times 18.4.1922. 
59 Henes 2015. 
60 Christie 1977, 434.  
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3. Yhteisöä rakentamassa 

 

3.1 Alwiyah ja Ma’qil – kaupunkien muuttaminen mielekkäiksi 

 

Irakiin saapuminen oli monelle brittiläiselle tulijalle koettelemus. Vaikka suuren osan 

kotipaikkana olikin toiminut jo pitkään Intia, jonka ilmasto ja asuinolosuhteet 

poikkesivat voimakkaasti siitä, mihin Iso-Britanniassa oli totuttu, olivat Irakin 

olosuhteet siihenkin verrattuna merkittävästi toisenlaiset. Sisämaassa sijaitsevan 

Bagdadin kuiva ja kuuma ilmasto vaati totuttelua samoin kuin rannikolla sijaitsevan 

Basran kosteampi mutta silti yhtä kuuma ilma. Baghdad Times uutisoi elokuussa 1922 

Basran ennätyskorkeista lämpötiloista, jotka pahimmillaan ylsivät 50 lämpöasteeseen.61 

Erilaisen ilmaston ohella brittien elämää Irakissa varjostivat taudit, vaikka 

etuoikeutettuna yhteiskuntaryhmänä brittiyhteisö varmasti säästyikin pahimmalta. 

Esimerkiksi Basraa vaivasi huhtikuussa 1922 ruttoepidemia.62 Bagdadissa taas käytiin 

taistelua isorokkoepidemiaa vastaan saman vuoden syksyllä. Tautien leviämistä 

edesauttoi heikko infrastruktuuri. Esimerkiksi vielä vuonna 1922 vain alle 

kaksikymmentä prosenttia Bagdadin rakennuksista oli kiinni kaupungin 

vesijohtoverkostossa.63 Suurin osa brittien asumuksista oli kuitenkin todennäköisesti 

näiden kahdenkymmenen prosentin joukossa.  

Totuttautumista olisivat vaatineet myös paikalliset asumisolosuhteet. Irakin kaupunkeja 

pidettiin täysin epäsopivina brittiläisille tulijoille, vaikka vanhojen kaupunkien 

tietynlainen mystiikka orientalismin hengessä koettiinkin varsin kiehtovaksi.64 Totuttu 

elintaso haluttiin kuitenkin säilyttää, ja Irakin olosuhteisiin totuttautumisen sijaan britit 

päättivätkin ryhtyä muutostöihin. Infrastruktuurin kehittäminen oli kuitenkin jokseenkin 

vaivalloista. Gertrude Bell, josta vasta myöhemmin tuli Irakin brittihallinnon 

vaikutusvaltainen jäsen, matkusti Bagdadiin vuonna 1914. Hän kuvailee kirjeissään sitä, 

millaisia hankaluuksia rakentaminen kaupungissa tuottaa. Pulaa oli vedestä, sillä 

suolaisuuden vuoksi sitä ei voitu käyttää, kiven puutteen vuoksi oli käytettävä betonia ja 

kunnollisen hiekan puutteen vuoksi oli murskattava pikkukiviä.65  

 
61 Baghdad Times 9.8.1922. 
62 Times of Mesopotamia 16.4.1922. 
63 Baghdad Times 27.10.1922. 
64 Jackson 2016.  
65 O’Brien 2000, 104. 



 

22 

 

Vaikeuksista huolimatta muutostöihin todella ruvettiin. Muutosten kohteeksi joutui 

ensiksi Basran kaupunki. Times of Mesopotamia -lehdessä kuvattiin vuonna 1922 

sodanaikaisen brittiläismajuri M. H. Donohoen vaikutelmia Basrasta. Tämä kertomus 

on imperialistinen edistystarina, joka ilmentää samalla brittien suhtautumista Irakiin 

ylipäätänsä. Donohoe kuvasi Basran lähtötilaa alkeelliseksi. Kaupunkia vaivasivat 

malariahyttysten asuttamat suoalueet ja viemäröinnin puute. Asumuksia ja 

arkkitehtuuria kuvattiin primitiivisiksi. Seuraavaksi Donohoe kuvaili sitä, miten brittien 

saavuttua suot kuivattiin ja miten sairaaloita ja hallintorakennuksia rakennettiin. 

Kaupunkiin nousi myös hieno hotelli, johon Donohoe kertoi työntekijöiden saapuneen 

Lontoosta, mikä oli eräänlainen laadun tae. Lopuksi hän kuvasi myös Basran sataman 

kohennustöitä, jotka olivatkin kaupungille merkittäviä, sillä satamana Basra oli britti-

imperiumille sekä Intian ja Iso-Britannian väliselle kaupankäynnille äärettömän 

merkittävä.66 Britit päättivät, että uusi satama rakennettaisiin kauemmas vanhasta 

Basran kaupungista sekä Asharin alueella sijaitsevasta vanhasta satamasta. Tälle uudelle 

Ma’qilin alueelle olikin jo vuoteen 1918 mennessä saatu rakennettua sataman lisäksi 

rautatieasema, sairaaloita, kauppoja ja kaksi brittiläistä hautausmaata. Myöhemmin 

rakennettiin vielä lisää hienoja hallintorakennuksia sekä merkittävä Maude Memorial -

sairaala, joka oli nimetty Bagdadin valloittaneen kenraalin mukaan.67 Tähän sairaalaan 

tuskin ainakaan köyhemmillä paikallisilla oli asiaa.  

Kun koko Irak oli valloitettu, pääkaupungiksi valikoituneen Bagdadin ilmettä tuli 

brittiläisten mielestä ehostaa. Irakin siviilikomissaari Sir Arnold Wilsonin ansioksi 

voidaan pitkälti lukea Bagdadin ehostustyöt. Wilsonin haaveissa oli kokonaan uuden 

Bagdadin luominen Intian New Delhiä mukaillen.68 Nämä suunnitelmat eivät 

kuitenkaan täysmääräisesti toteutuneet rahaongelmien vuoksi. Wilsonin johdolla 

Bagdadiin nousi kuitenkin pramea kuvernöörin residenssi, joka osoitti irakilaisille 

selvästi sen, kuka maassa todellisesti hallitsi. Lisäksi uudelle Waziriyahin alueelle 

rakennettiin leveitä bulevardeja, komeita hallinto -ja yliopistorakennuksia sekä 

kuninkaallinen palatsi kuningas Faisal I:lle. Rakennuksista heijastui brittiläinen 

imperialismi voimakkaalla, Intiasta lainatulla orientalistisella vivahteella höystettynä. 

Arkkitehtuurin kautta saatettiin pönkittää imperialistista identiteettiä. Paikallisväestön 

 
66 Young 2019; Times of Mesopotamia 11.7.1922.  
67 Jackson 2016. 
68 New Delhi suunniteltiin ja rakennettiin Intian uudeksi pääkaupungiksi brittien toimesta 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä.  



 

23 

 

asuinsijoihin ei ilmeisesti juuri koskettu; pääosa uudesta rakentamisesta tapahtui 

aikaisemmin rakentamattomilla alueilla. Kontrasti mahtipontisten uusien alueiden ja 

vanhojen alueiden välillä lienee ollut suuri.69  

Oma lukunsa olivat uudet asuinalueet, joita britit alkoivat kehittää ja jotka entisestään 

kiihdyttivät kaupunkien segregaatiota. Sekä Bagdadissa että Basrassa oli tällainen alue. 

Bagdadissa brittiläisalueeksi muodostui Alwiyah ja Basrassa Ma’qil. Kutsun näitä 

alueita tutkimuksessani yksinkertaisesti brittiläisalueiksi, vaikka onkin muistettava se, 

että brittiväestön lisäksi alueilla asui myös jonkin verran muita länsimaalaistaustaisia 

perheitä ja myös mahdollisesti vaurasta juutalaisväestöä.70 Alwiyahilla ja Ma’qililla oli 

paljon yhteistä. Jo niiden sijainti kertoo jotain niiden tarkoituksesta. Molemmat 

sijaitsivat melko kaukana kaupunkien vanhoista keskustoista, Alwiyah noin yhdeksän 

kilometrin päässä vanhan kaupungin eteläpuolella ja Ma’qil noin viiden kilometrin 

päässä.71 Näin brittiväestö ylläpiti etäisyyttä paikallisiin. Agatha Christie toteaa 

omaelämäkerrassaan, että Alwiyahiin päästäkseen oli aina saatava kyyti.72 Alueelta 

poistumista ja sinne saapumista ei siis ollut tehty liian helpoksi.  

Alwiyah ja Ma’qil suunniteltiin täysin brittien toimesta. Vallalla oli ihanne 

puutarhakaupungista. Uudet eurooppalaista vaatimustasoa vastaavat bungalow-

tyyppiset asuintalot, kukoistavat ja hyvin hoidetut puutarhat sekä leveät puistokadut 

olivat molemmille alueille tyypillisiä.73 Baghdad Times -lehdessä ilmoitettiin vapaasta 

asunnosta, jossa oli kolme oleskeluhuonetta, neljä makuuhuonetta, yksi eurooppalainen 

kylpyhuone, sähkö sekä vesi ja suuri yksityinen puutarha. Palvelijoiden asuintilojen 

mainittiin sijaitsevan kauempana päärakennuksesta.74 Tästä mainoksesta huomaa hyvin 

sen, mitä brittiyhteisön jäsenet etsivät: arvolleen sopivia saniteettitiloja sekä toisaalta 

etäisyyttä muihin väestönosiin. Kuten hallintorakennuksissakin, asuintaloissaan 

brittiyhteisö lienee seurannut Intiasta mukanaan tuomiaan arkkitehtonisia virtauksia. 

Iain Jackson viittaa artikkelissaan näihin alueisiin eksklusiivisina lähiöinä.75 Tämä 

ytimekäs lausahdus pitää sisällään hyvin näiden alueiden luonteen. Todellisuus oli se, 

että britit asuivat toisaalla, paikalliset toisaalla. Sekä Alwiyah että Ma’qil olivat 

 
69 Gulick 1967; Jackson 2016; Llewellyn-Jones 2015. 
70 Gulick 1967; Simon, Tejirian 2004, 38. 
71 Boyd 1923; Jackson 2016. 
72 Christie 1977, 436. 
73 Visser 2006. 
74 Baghdad Times 7.8.1922. 
75 Jackson 2016. 
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ensisijaisesti brittiläisiä. Agatha Christie viittaa Alwiyahiin ”memsahibien maana”.76 

Memsahibeiksi kutsuttiin vauraita vaaleaihoisia naisia, jotka asustelivat siirtomaissa. 

Tämä kuvaa hyvin Alwiyahin luonnetta, jonka alueen asukkaat imperialistisine 

identiteetteineen muodostivat. Ratsastuskilpailujen ja tenniksen peluun uuvuttama 

Christie jatkaa kuvaustaan Alwiyahista ja toteaa, että ”olisin yhtä hyvin voinut olla 

Englannissa”.77 Näissä lainauksissa Christie onnistuu kiteyttämään sen, miten hyvin 

Bagdadin brittiyhteisö pystyi omalla asuinalueellaan ylläpitämään brittiläistä ja 

imperialistista elämäntapaansa ja miten onnistuneesti se pystyi välttämään paikallisten 

vaikutteiden leviämisen keskuudessaan. Brittiläisyyttä tai Intiasta tuotuja vaikutteita 

korostivat entisestään kadun- ja paikannimet. Basrassa Ma’qilin alueelta oli 

löydettävissä esimerkiksi Piccadilly Circus, Oxford Street ja Jaipur Road. Asharin 

ostosalueen alueen pääkatu oli nimeltään The Strand. Bagdadissa brittihenkinen nimi oli 

esimerkiksi Maude Bridgellä, kaupungin pääsillalla.78 Nimivalinnoilla britit toisaalta 

lievittivät koti-ikäväänsä ja toisaalta korostivat valtaansa jättämällä huomiotta 

paikallisen historian ja paikalliset kielet.  

Brittialueina voidaan selkeästi pitää myös sotilasalueita, joissa brittiläinen armeijaväki 

pääasiassa eleli. Huomioitava on toki taas se, että sotilaista iso osa oli intialaisia, mikä 

näkyi sotilasalueiden katukuvassa. Bagdadin Hinaidi perustettiin siviilikomissaari 

Wilsonin toimesta ja se sijaitsi Alwiyahin vieressä. Hinaidissa oli armeijaväen 

asumusten lisäksi kauppoja, ravintoloita, tarvikevarastoja, voimalaitos, sairaala ja 

hautausmaa.79 Basrassakin oli sotilasalue nimeltään Makina, joka myös tarjosi asujilleen 

kattavat palvelut.80 Sekä Hinaidissa että Makinassa oli myös kerho. Brittiläiskerho 

Hinaidissa oli pääasiassa armeijan väelle tarkoitettu, mutta Makina Club oli koko 

Basran alueen briteille eittämättä tärkeä kokoontumispaikka.81 Kerhokulttuuri näkyi 

sotilasalueiden ohella myös muualla Irakin brittiyhteisön keskuudessa. Tästä lisää 

seuraavaksi.  

 

 

 
76 Christie 1977, 436. 
77 Christie 1977, 437. 
78 Jackson 2016; kts. esim. Times of Mesopotamia 9.5.1922, Baghdad Times 4.9.1922.  
79 Gulick 1967; Hinaidin sotilasalueen kartta.  
80 Kts. esim. Times of Mesopotamia 24.2.1922. 
81 Kts. esim. Baghdad Times 16.9.1921, Times of Mesopotamia 19.9.1922. 
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3.2 Huvittelua ja hauskanpitoa  

 

1920-luvun Britanniassa ja sen imperiumissa kerhokulttuuri oli voimissaan. Varsinkin 

ylempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa oli hyvin yleistä, jossain määrin jopa 

vaadittua, kuulua erilaisiin kerhoihin. Kerhoissa vietettiin aikaa saman taustaisten 

ihmisten kanssa ja rakennettiin suhdeverkostoja ja arvojärjestelmiä.82 Myös Irakin 

brittiväestön keskuudessa sosiaalisen yhteisön rakentumisen sekä yhteisöllisyyden 

ylläpitämisen kannalta olennaisessa osassa olivat kerhot, joiden vaikutusvalta ulottui 

vapaa-ajan elämän joka osa-alueelle. Tässä luvussa keskityn enemmän seuraelämään, 

joiden areenoina kerhot Irakissa vahvasti toimivat. Muita sosiaalisen elämän kannalta 

tärkeitä kohtaamispaikkoja sekä urheilun ja urheilukerhojen merkitystä yhteisöllisyyden 

rakentamisessa käsittelen seuraavassa luvussa. Koska brittiyhteisö Irakissa keskittyi 

Bagdadiin ja Basraan, sijaitsi myös suurin osa kerhoista näissä kaupungeissa. On 

kuitenkin kohtuullisen turvallista olettaa, että esimerkiksi Mosulin kaupungin brititkin 

kokoontuivat jonkinlaiseen kerhoon.  

Bagdadissa hallitsi kaksi kerhoa, British Club sekä Alwiyah Club, joista varsinkin 

jälkimmäinen oli tärkeässä roolissa kaupungin sosiaalisessa elämässä. Times of 

Mesopotamia -lehdessä kerrottiin lokakuussa vuonna 1921, että Alwiyah Club 

perustettiin ”jokin aika sitten”.83 Sen tarkempaa lähdettä en kummankaan kerhon 

perustamisajankohtaan liittyen löytänyt. Todennäköisintä kuitenkin on, että molemmat 

kerhot perustettiin pian brittivallan vakiinnuttua Bagdadin alueella vuoden 1920 

tienoilla. Joidenkin lähteiden mukaan Alwiyah Clubin perustamisen taustalla olisi ollut 

Gertrude Bell, mutta itse en asiaa ole pystynyt vahvistamaan.84 Molemmat kerhot olivat 

kuitenkin varsin todennäköisesti herrakerhoja, tosin British Clubin osalta tästä ei ole 

varmuutta. Kuitenkin Alwiyah Clubin säännöissä, jotka julistettiin Baghdad Times -

lehden toukokuisessa numerossa vuonna 1921, todetaan, tosin epäsuorasti, 

kerhojäsenyyden yhdeksi ehdoksi miehinen sukupuoli. Kerhon jäseniksi nimittäin 

hyväksyttiin Iso-Britannian armeijan, laivaston sekä lennoston paikallisjohto ja 

upseeristo, brittiläiset, joko Irakin siviilihallinnon, poliisin tai rautateiden palveluksessa 

toimineet virkamiehet sekä Bagdadissa kirjoilla olleet brittiläiset herrasmiehet. Erikseen 

mainittiin hoitajattaret sekä jäsenien vaimot ja muut perheenjäsenet, joille ei kuitenkaan 

 
82 Black 2012, 5–32. 
83 Times of Mesopotamia 18.10.1921. 
84 New York Times 26.6.2014. 
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annettu oikeutta jäsenyyteen mutta jotka saivat kuitenkin ottaa osaa tapahtumiin, 

käyskennellä kerhon tiluksilla sekä ottaa kutsuttuina osaa lounas- ja 

illallistilaisuuksiin.85 Naissukupuolen ainoana poikkeuksena saattoi toimia Gertrude 

Bell, joka työskenteli Irakin hallinnossa ja joka todennäköisesti pystyi hakeutumaan 

kerhon jäseneksi varsinkin, jos hän vaikutti kerhon perustamiseen. Muutoin Alwiyah 

Clubin jäsenehdot näyttäytyvät nykysilmälle varsin syrjivinä, mutta mitään erityistä 

harmitusta tämä ei Bagdadin brittinaisten keskuudessa ainakaan lehtiaineistojeni 

perusteella herättänyt. Näiden herrakerhojen jäsenyysehdot heijastelivat aikansa 

käsityksiä siitä, missä naisen paikka oli, kuka laskettiin herrasmieheksi ja mikä 

paikallisväestön rooli siirtomaayhteiskunnassa oli.   

Alwiyah Club sijaitsi nimensä mukaisesti Alwiyahin uudella brittiläisalueella, jossa se 

toimi yhteisönsä ehdottomana keskipisteenä.86 Alwiyah Club sijaitsee edelleen 

Bagdadissa Tigris-joen rannalla.87 On mahdollista, että kerhon paikka ei ole muuttunut 

sen koommin, mitä puoltaa Times of Mesopotamia -lehdessä otsakkeen ”Letters from 

Baghdad”, kirjeitä Bagdadista, alla julkaistu kertomus kaupungin arkisesta 

elämänmenosta. Jutussa kerrottiin kerhon sijaitsevan joen rannalla kohtuullisen helpon 

matkan päässä Bagdadin kaupungista. Kirjoittaja jatkoi kertomustaan kuvaten Alwiyah 

Clubia yhdeksi Bagdadin miellyttävimmistä paikoista, jossa vierailijaa odotti muiden 

muassa loistokas ruokasali ja kukoistava puutarha.88 British Clubin sijainnista ei 

kuitenkaan ole varmaa tietoa. Baghdad Times -lehden mukaan kerholle johtivat 

kuitenkin kinttupolkumaiset, mutkittelevat tiet, joiden päässä itse vastikään uudistettu 

kerhorakennus laajoine terasseineen kutsuvana odotti. Kerhovieraat saattoivat lehden 

mukaan kokea olevansa mailien päässä Bagdadin New Streetin vilinästä.89 British Club 

siis todennäköisesti sijaitsi jonkin matkan päässä itse Bagdadista.  

Vuoden 1922 heinäkuussa Bagdadissa perustettiin myös Iraq Club, joka monin tavoin 

poikkesi kahdesta edellä mainitusta. Baghdad Times -lehdessä kerhon tavoitteiksi 

mainittiin epäpoliittisuus sekä irakilaisten ja brittiläisten herrasmiesten välisen 

toveruuden ja hyvän mielen vahvistaminen. Kerhon ovet olivatkin siis auki myös 

paikallisille, tosin ainoastaan eliitille. Myös kerhon hallinto oli jaettu näiden kahden 

 
85 Baghdad Times 3.5.1921. 
86 Gulick 1967. 
87 Hyvin todennäköisesti kyseessä on sama klubi, vaikka nimen kirjoitusasu onkin vuosien saatossa 

muuttunut. BBC News.  
88 Times of Mesopotamia 18.10.1922. 
89 Baghdad Times 22.3.1922. 
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ryhmän kesken: kerhon sihteerinä toimi Raouf Beg Chadirchi ja varainhoitajana 

Imperial Ottoman -pankin johtaja A. H. Reid.90  

Kuten aiemmin kerroin, Bagdadissa toimi näiden kerhojen ohella myös oma kerho 

Hinaidin sotilasalueella. Kerhon nimi oli Soldiers’ Club, sotilaiden klubi, ja se oli varsin 

yksiselitteisesti täysin suunnattu Bagdadissa palvelleille sotilaille. Kenties siksi se ei 

kokenut tarvetta mainostaa tarjontaansa paikallislehdessä. Näin ollen Hinaidin kerhosta 

ei ole jäänyt paljoa tietoa.  

Basrassa kerhojen tilanne oli tutkimusajankohtanani Bagdadia mutkikkaampi. 

Kaupungin brittiyhteisön seuraelämän eittämättömänä keskuksena toimi Makina Club, 

johon usein Times of Mesopotamia -lehdessä viitattiin myös nimellä Makina Gymkhana 

Club. Kerhon tulevaisuutta kuitenkin vaivasi sen sijainti. Makinan sotilasalue, jolla 

kerho sijaitsi, oli kohtuullisen kaukana sekä Ma’qilin asuinalueesta että Asharin 

kauppakeskittymästä. Kerhon toinen ongelma liittyi sen historiaan. Times of 

Mesopotamia -lehden artikkelissa vuonna 1922 kerrottiin, että kerho oli ollut olemassa 

neljän vuoden ajan, mikä tarkoittanee sitä, että se perustettiin jo vuonna 1918. Alkujaan 

kerho oli ensisijaisesti sotilaiden käytössä ja tarjosi artikkelin mukaan Irakin 

valtaukseen osallistuneille sotilaille ylellisen tuulahduksen kotimaasta. Sittemmin kerho 

avasi ovensa myös muulle brittiyhteisölle, ja toisin kuin Bagdadin Alwiyah Clubin 

tapauksessa, oli Makina Club ilmeisesti avoinna myös naisjäsenille.91 Vuoteen 1921 

tultaessa yhteisön jäsenet kuitenkin kokivat, että Makina Club ei täysin onnistunut 

vastaamaan niihin tarpeisiin, joita siviiliväestö sille asetti.92  

Basrassa sijaiti myös Basrah Club, joka ei kuitenkaan sanomalehtiartikkelien mukaan 

enää täyttänyt 1920-lukulaisille kerhoille asetettuja vaatimuksia.93 Makina Clubin ja 

Basrah Clubin ongelmat johtivat pitkälliseen keskusteluun, jonka etenemisestä Times of 

Mesopotamia -lehti raportoi monissa eri numeroissa vuosina 1921 ja 1922. 

Keskusteluissa esitettiin uuden, ensisijaisesti siviiliväestölle suunnitellun kerhon 

perustamista Asharin alueelle. Yhteisön keskuudessa tuntui olleen pitkälti konsensus 

siitä, että tämä uusi kerho ottaisi Basrah Clubin paikan. Makina Clubin roolia uuden 

kerhon rinnalla pohdittiin kuitenkin kiivaasti, sillä huolimatta sen ongelmista, oli kerho 

 
90 Baghdad Times 17.5.1922; Times of Mesopotamia 13.7.1922. 
91 Times of Mesopotamia 15.3.1922; Times of Mesopotamia 19.5.1922. 
92 Times of Mesopotamia 31.12.1921.  
93 Times of Mesopotamia 9.11.1921.  
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pitkän historiansa vuoksi lunastanut paikkansa monen Basran britin sydämessä. 

Esimerkiksi maaliskuussa vuonna 1922 Makina Clubilla järjestettiin kokous, jossa asiaa 

puitiin. Kokoukseen osallistui satakunta brittiyhteisön jäsentä, mikä jo osaltaan kertoo 

kerhon vahvasta asemasta yhteisön keskuudessa.94 

Lopulta Basrassa tultiin siihen tulokseen, että uusi kerho todella perustettaisiin Ashariin. 

Paikaksi valikoitui Shatt al-Arab -joen rannalla sijainnut hotellirakennus, josta 

muokattaisiin brittiyhteisön sosiaalisen elämän uusi hieno keskus. Tämä uusi kerho, 

jolle valittua nimeä en onnistunut löytämään, avautuisi vuoden 1923 ensimmäisenä 

päivänä. Uuden kerhon rinnalla Makina Club säilyttäisi edelleen paikkansa osana 

Basran brittiyhteisön vilkasta sosiaalista elämää.95  

Brittiyhteisön sosiaalinen elämä oli siis aktiivista sekä Bagdadissa että Basrassa. 

Sosiaalisen elämän keskipisteinä toimivat yllä mainitut kerhot. Esimerkiksi Alwiyah 

Clubissa järjestettiin joka lauantai tanssit, joihin osallistuminen lienee ollut monelle 

britille tärkeä osa viikkoa.96 Makina Clubissa taas tanssittiin sekä illallistettiin kahdesti 

viikossa.97 Erinäisten juhlapäivien kunniaksi järjestettiin myös paljon tapahtumia. 

Kaikki nämä erilaiset tapahtumat olivat tärkeässä roolissa brittiyhteisön keskinäisen 

yhteenkuuluvuudentunteen rakentamisessa. Ne myös tarjosivat osallistujilleen 

tilaisuuden rentoutua ja unohtaa ne arkiset murheet, joita eläminen kaukana kotimaasta 

saattoi aiheuttaa.  

Sekä Baghdad Times että Times of Mesopotamia mainostivat usein sivuillaan 

paikallisten kerhojen tarjontaa. Monet tapahtumista olivat maksullisia, millä taattiin 

kerhojen aktiivinen toiminta. Esimerkiksi Bagdadissa Alwiyah Club mainosti Guy 

Fawkesin yön kunniaksi järjestettävää naamiaisjuhlaa. Juhlaan osallistuminen maksoi 

osallistujilta, tässä tapauksessa ainoastaan kerhon jäseniltä, viisi rupiaa.98 British Clubin 

pihamaalla taas suunniteltiin järjestettäväksi koiranäyttelyä. Samaisessa lehdessä 

Alwiyah Club kutsui Englannin lounasosien kreivikunnista Irakiin saapuneita 

illallisjuhliin.99 Basrassa Makina Club taas aikoi järjestää brittiyhteisölle karnevaalit, 

joissa ohjelmana olisi tanssin lisäksi erinäisiä esityksiä ja seurapelejä. Paikalla saapuisi 

 
94 Times of Mesopotamia 9.11.1921; Times of Mesopotamia 15.3.1922. 
95 Times of Mesopotamia 8.12.1922. 
96 Times of Mesopotamia 18.10.1921. 
97 Times of Mesopotamia 29.10.1921; Times of Mesopotamia 29.7.1922. 
98 Baghdad Times 22.10.1921.  
99 Baghdad Times 24.2.1922. 
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myös ennustaja. Kyseisen tapahtuman arveltiin jälkeenpäin tuottaneen kerholle noin 

viidensadan rupian tuotot.100  

Parhaimpia katsauksia Irakin brittiyhteisön elämään tarjoavat sanomalehtien kuvaukset 

näistä kerhojen järjestämistä juhlallisuuksista. Varsinkin lehtien naamiaiskuvaukset ovat 

loistavia ja kertovat oivasti yhteisön hauskoista ajanviettotavoista. Esimerkiksi yllä 

mainitsemaani Makina Clubin karnevaalia kehuttiin Times of Mesopotamia -lehdessä 

monisanaisesti. Tapahtuma oli kirjoittajan mukaan Basran brittiyhteisön iloisin 

kokoontuminen pitkään aikaan siitä syystä, että osallistujat eivät pelänneet saattaa 

itseään naurunalaisiksi. Tämä on jo itsessään merkittävää, sillä edvardiaaninen hillittyys 

ei varsinaisesti kannustanut tällaiseen hurvitteluun. Karnevaalin eri seurapeleissä 

esimerkiksi neiti Whittet toimi mustalaiskädestäennustajana ja sai ”asiakkaansa” 

vakuuttumaan taidoistaan. Renkaanheittopisteellä häärineet tohtori Hall ja neiti 

Packenham-Walsh esittivät ilmeisesti hieman alaluokkaisempia kaupustelijoita. Tästä 

asustaan samainen neiti voitti myös parhaan puvun palkinnon. Muista asuista artikkelin 

kirjoittaja mainitsee esimerkiksi rouva Wardin balkanilaisen maalaisnaisen puvun, 

eversti de Greyn ylvään mandariinikiinalaisen puvun, sekä herra Byfordin, joka oli 

pukeutunut neiti Packenham-Walshin äidiksi.101  Naamiaisissa siis saatettiin todella 

irrotella ja väliaikaisesti unohtaa muutoin niin tiukat sosiaaliset rajat. Times of 

Mesopotamia kuvaa myös toisia Makina Clubin järjestämiä karnevaaleja. Näihin juhliin 

kerrottiin osallistuneen koko Basran seurapiirin vaimoineen, ja juhlien tunnelmaa 

kuvailtiin satumaiseksi. Erikoisuutena juhlissa oli autoparaati, jonka ensimmäisen 

palkinnon voitti luutnantti Hurleyn ”lentävä auto”. Juhlissa huviteltiin myös eversti 

Cowien järjestämällä, ilmeisen haastavalla tavutuskisalla, jonka voittoon nousivat herra 

ja rouva Abrahams.102  

Bagdadissakin naamiaiset olivat suuressa suosiossa. Esimerkiksi vuoden 1922 

saapumista juhlittiin Alwiyah Clubilla naamiaisten muodossa. Baghdad Times -lehden 

naiskirjeenvaihtaja kirjoitti juhlista ylistävään sävyyn. Artikkelin merkittävintä antia on 

tieto siitä, että juhliin osallistui yli kolmesataa kerhon jäsentä. Tämä entisestään 

vahvistaa ajatusta siitä, että Bagdadissa ja Irakissa ylipäätänsä asui jokseenkin 

huomattava määrä brittiläisiä – varsinkin jos artikkelissa viitataan ainoastaan miehiin, 

 
100 Times of Mesopotamia 12.5.1922; Times of Mesopotamia 19.5.1922; Times of Mesopotamia 

23.5.1922. 
101 Times of Mesopotamia 23.5.1922. 
102 Times of Mesopotamia 18.9.1921. 
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jotka olivat ainoita, joille kerhojäsenyys myönnettiin. Artikkelissa kerrottiin lisäksi, että 

juhliin osallistui myös Irakin siviilikomissaari Sir Percy Cox vaimoineen, mikä osoittaa 

kerhotapahtumien merkittävyyden ja kerhojen paikan brittiyhteisön keskuudessa. 

Juhlien tapahtumista kirjoittaja kertoi esimerkiksi vieraiden tanssineen energisesti 

keskiyöhön saakka, jolloin vuoden vaihtumisen kunniaksi laulettiin kansanlaulu Auld 

Lang Syne.103 Vieraiden pukuja kirjoittaja kehui monisanaisesti; esimerkinomaisesti 

mainittakoon eversti Joycen teksasilaisen lehmipojan puku, rouva Joycen italialaisen 

aatelisnaisen asu sekä jo aiemmin mainitun yleisten töiden viraston johtajan J. M. 

Wilsonin ja hänen vaimonsa kiinalaispuvut. Lady Cox palkitsi juhlissa parhaat puvut, 

joista naisten palkinto myönnettiin rouva Griffinin kiinalaisen prinsessan asulle, ja 

miesten palkinto kapteeni Buistille, joka oli kekseliäästi pukeutunut automobiiliksi. 

Kokonaisuudessaan juhlien tunnelmaa kirjoittaja kuvasi orientaaliseksi kaikessa 

upeudessaan.104 Kesäkuussa vuonna 1922 Alwiyah Clubissa järjestettiin gaalailta, jota 

kuvattiin Baghdad Times -lehdessä yhdeksi parhaimmista tapahtumista, josta 

Bagdadissa oli saatu nauttia. Gaalavieraat saivat nauttia illallisesta, jonka jälkeen 

siirryttiin kerhon pihamaalle, jonne valaistuksella oli saatu aikaan satumainen tunnelma. 

Vieraita viihdytettiin konsertilla, jonka oli järjestänyt rouva Bourn, Häntä artikkelissa 

kuvattiin aina valmiiksi osallistumaan ja auttamaan kerhon tapahtumien järjestämisessä, 

mikä edelleen vahvistaa ajatusta naisten tärkeästä roolista osana brittiyhteisöä. 

Konsertin lopuksi laulettiin Iso-Britannian kansallislaulu God Save The King, mikä taas 

osaltaan kuvaa Irakin brittiyhteisön patrioottista yhteishenkeä sekä toisaalta sitä, miten 

koti-Englanti haluttiin tuoda lähelle.105  

Kerhojen tapahtumien ohella Irakin brittiseurapiirit kokoontuivat välillä myös 

yksityisempien tilaisuuksien muodossa. Times of Mesopotamia -lehdessä esimerkiksi 

mainittiin, että kerhoelämän lisäksi Bagdadissa on paljon yksityisempiä aktiviteetteja, 

kuten illallisia, tansseja tai bridgeiltoja.106 Varsinkin naisten keskuudessa myös 

teekutsut lienevät olleet suosittuja. Yksityistilaisuuksissa taustalla saattoivat usein olla 

esimerkiksi urakehitykseen liittyvät motiivit, mutta varmasti usein kokoonnuttiin myös 

pitkälti vain huvin vuoksi. Tällaisista yksityistilaisuuksista ei kuitenkaan ole jäänyt 

paljoa jälkiä esimerkiksi sanomalehtien sivuille. Times of Mesopotamia -lehdestä 

 
103 Auld Lang Syne on englanninkielisessä maailmassa tunnettu laulu, joka usein kuuluu 

uudenvuodenjuhlintaan. 
104 Baghdad Times 3.1.1922. 
105 Baghdad Times 8.6.1922. 
106 Times of Mesopotamia 17.3.1922. 
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kuitenkin löytyy eräs mielenkiintoinen kuvaus Basrassa järjestetystä hääjuhlasta, jossa 

naimisiin menivät kapteeni William Murchison ja neiti Proby Macrae. Artikkelissa 

kuvattiin kapteeni Murchisonin sodanaikaista menestystä ja hänen nykyistä asemaansa 

paikallisissa laivanvarustus- ja kauppiaspiireissä. Morsiamen kerrottiin juuri saapuneen 

Skotlannin ylämailta, mikä osaltaan kertoo Irakin brittiyhteisön monipuolisista 

taustoista. Artikkelissa selostettiin myös juhlien vieraslista sekä jopa vieraiden 

morsiusparille antamat lahjat. Artikkelin parasta antia ovat kuitenkin valokuvat, jotka 

heikkolaatuisuudestaan huolimatta ovat harvinainen kuvallinen jäänne Basran 

brittiyhteisön jäsenistä.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Valokuvia Basrassa järjestetyistä hääjuhlista. Times of Mesopotamia 3.12.1921. 

Mielenkiintoinen sivuseikka, joka kuitenkin linkittyy tiiviisti brittiyhteisön 

juhlakulttuuriin sekä toisaalta brittiyhteisön ammatilliseen kokoonpanoon, oli armeijan 

rooli seurapiirielämässä. Armeijaväki ei suinkaan Irakissa ollessaan keskittynyt 

pelkästään rauhan turvaamiseen ja alueen puolustamiseen. Armeijan eri osastoilla oli 

yhtyeitä, jotka aktiivisesti kiertelivät eri tapahtumissa viihdyttäen siviilikansalaisia. 

Muun muassa ilmavoimien yhtyeen soittoa kehuttiin sanomalehdissä vuolaasti ja 

esimerkiksi Alwiyah Clubin uudenvuoden naamiaisissa yhtyeen kerrottiin onnistuneesti 

imitoineen vanhanajan saksalaisyhtyettä.108 Samaisen yhtyeen kerrottiin myös soittavan 

 
107 Kuva 3; Times of Mesopotamia 3.12.1921.  
108 Baghdad Times 3.1.1922. 
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erinomaista jazzia Alwiyah Clubilla joka tiistai ja perjantai.109 Bagdadin syksyn 1921 

ilmiönä taas oli Royal Cinema Theatressa järjestetty ilmavoimien yhtyeen 

kaksinäytöksinen musikaalinen farssi nimeltään ”Oh! Charlie!”.110 Brittiarmeijan panos 

maan viihde-elämään oli siis varsin suuri.   

 

3.3 Aktiivista elämää 

 

Kerhojen ja yksityiskotien ohella Irakissa oli tarjolla muitakin vapaa-ajanviettopaikkoja 

ja -mahdollisuuksia. Kerhojen kattavan tapahtumatarjonnan lisänä olennaisessa osassa 

brittiyhteisön huvielämää toimivat teatterit, sekä perinteisemmät että yhä enemmän 

myös elokuvateatterit, joita molempia niin Bagdadissa kuin Basrassakin oli yllättävän 

useita. Times of Mesopotamia -lehdessä vuoden 1922 alussa julkaistussa artikkelissa 

pohdittiin elokuvan asemaa Irakissa. Jutussa kirjoittaja totesi, että elokuvan asema oli 

Bagdadissa vahvempi kuin Basrassa, sillä Irakin ”ensimmäisen naisen” Lady Coxin into 

elokuviin oli saattanut myös muun yhteisön niiden kuluttajiksi.111 Tämä heijastuu myös 

sanomalehtien sisällöistä. Teatterit olivat hyvin aktiivisia mainostajia, ja miltei 

jokaisesta sanomalehtien numerosta on löydettävissä jonkin teatterin usein räväkkä, 

huomiota herättävä mainos.112 Basran elokuvamaailmaa hallitsivat Royal Cinema sekä 

Splendid Palace Cinema.113 Bagdadissa valikoimaa oli enemmän, sillä Baghdad Times -

lehdessä mainoksiaan julkaisivat säännöllisesti esimerkiksi Central Cinema, Iraq 

Cinema, National Cinema, Olympia Cinema Theatre sekä Royal Cinema Theatre.114  

Osa näistä edellä mainituista elokuvateattereista tarjosi katsojille myös perinteisempää 

teatteria. Toisaalta maassa toimi myös pelkkiä teatteriesityksiä tarjoavia näyttämöjä, 

kuten esimerkiksi Basrassa Ma’qilin alueella toiminut Ordnance Theatre, joka muun 

muassa järjesti vuoden 1922 toukokuussa hyväntekeväisyyskonsertin onnettomuudessa 

kuolleen brittisotilaan leskelle ja neljälle lapselle.115 Makinan sotilasalueella taas toimi 

 
109 Times of Mesopotamia 18.12.1921. 
110 Baghdad Times 26.10.1921.  
111 Lady Coxin ja eittämättä tulevienkin siviilikomissaarien vaimojen asema Irakissa oli varsin 

seremoniallinen ja vertautuu nykyajan käsitykseen valtion ensimmäisestä naisesta. Times of Mesopotamia 

9.2.1922. 
112 Kuva 4. 
113 Kts. esim. Times of Mesopotamia 14.8.1921, Times of Mesopotamia 1.8.1921. 
114 Kts. esim. Baghdad Times 25.11.1922, Baghdad Times 15.6.1922, Baghdad Times 10.2.1923, 

Baghdad Times 29.12.1921, Baghdad Times 21.6.1921.  
115 Times of Mesopotamia 19.5.1922. 
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M. T. Theatre. Times of Mesopotamia -lehdessä julkaistiin ylistävä arvostelu teatterissa 

esitetystä Basran harrastelijateatterin tuottamasta näytelmästä.116 Myös Bagdadin 

Hinaidin sotilasalueella toimi samanniminen teatteri, jossa esimerkiksi vuoden 1921 

joulukuussa kaupungin intialaisen yhteisön draamakerho esitti hindiksi näytelmän, 

johon katsojiksi houkuteltiin myös hindin kielen oppimista kaipaavia brittejä.117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Royal Cinema Theatren mainos. Baghdad Times 6.12.1922. 

Elokuvien ja teatteriesitysten lisäksi osa näistä areenoista tarjosi brittiyhteisölle myös 

muunlaista huvitusta. Esimerkiksi Basrassa Royal Cinema järjesti kaksipäiväisen 

venäläisen konsertin, jossa laulun ja tanssin muodossa kuvattiin esimerkiksi venäläisten 

kokkien elämää.118 Bagdadissa loppuvuoden 1922 ilmiöksi nousivat skotlantilainen 

taikuri Albert Morrow ja hänen apurinsa Mary McGregor, jotka viihdyttivät yleisöään 

lukuisissa esityksissä Royal Cinema Theatressa.119 Samainen teatteri toimi 

tapahtumapaikkana myös suurille ensimmäisen maailmansodan muistopäivän 

juhlallisuuksille vuonna 1921. Juhlallisuuksia kuvaavasta kirjoituksesta paistaa 

voimakkaasti läpi brittiyhteisön aatemaailma ja se, miten Irakin mandaatti nähtiin 

 
116 Times of Mesopotamia 25.11.1922. 
117 Baghdad Times 16.12.1921. 
118 Times of Mesopotamia 1.8.1921. 
119 Kuva 4; Baghdad Times 8.12.1922.  
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tiiviinä osana britti-imperiumia: ”Aselevon kolmatta vuosipäivää juhlistetaan ympäri 

Iso-Britanniaa ja maailman joka kolkassa ja ympäri laajalle ulottuvaa imperiumiamme. 

Kansakunnan vakavat katseet kohdistuvat niihin äärimmäisiin uhrauksiin, joita tuhannet 

miehet ja naiset tekivät oikeuden, ihmisyyden ja vapauden eteen.”120 Muistopäivää 

juhlittiin ensin suuren jalkapallo-ottelun muodossa ja sitten Royal Cinema Theatren 

suuressa juhlasalissa nautittiin gaalaillasta, johon osallistui koko Bagdadin ja Irakin 

brittiyhteisön kerma, etunenässä Lady Cox ja Sir Aylmer Haldane. Juhlallisuuksien 

ainoaksi ongelmakohdaksi mainittiin se, miten satapäin ihmisiä jouduttiin 

käännyttämään teatterin ovelta, kun suuri sali illan kuluessa täyttyi.121 Tämä kuvaa 

hyvin sitä, millaisella vakavuudella – toki varsin ymmärrettävistä syistä – tuoretta 

ensimmäisen maailmansodan muistoa kunnioitettiin. Vaikka kirjoitus saattaakin sortua 

ylilyönteihin, se toisaalta kuvaa hyvin Bagdadin brittiyhteisön kokoa ja yhteisön 

imperialistista asennetta sekä avaa hyvin sosiaalisen elämän areenoiden merkitystä 

yhteisen brittiläisen identiteetin kannattelemisessa.  

Teatterien ohella, mutta pienemmässä mittakaavassa, oli hotelleilla paikkansa 

brittiyhteisön kestitsijöinä. Sekä Bagdadissa että Basrassa toimi ilmeisen monia 

hotelleja tutkimusajankohtanani, tosin vaihtuvuus oli hotelleissa kohtuullisen suurta. 

Eräs Basran maineikkaimmista hotelleista oli Savoy, joka varustautui esimerkiksi 

joulusesongin vierastulvaan shampanjaillallisten ja venäläisen orkesterin voimin. 

Lukijoita kehotettiin varaamaan pöytänsä etukäteen.122 Bagdadin Beau Monde -hotelli 

taas järjesti tanssiaiset, joissa vieraille tarjottiin teetä ja tuoreita leivonnaisia. 

Tanssiaisten hinnaksi mainittiin kolme rupiaa, mutta naisille pääsy oli vapaa.123  

Unohtaa ei sovi myöskään hengellistä kulttuuria. Puhuttaessa 1920-luvun Iso-

Britanniasta ja sen imperiumista ei uskonnon asemaa voi sivuuttaa. Uskonto oli monelle 

vanhoillisen yhteisön jäsenelle tärkeä osa arkista elämää sekä toisaalta tapa identifioitua 

ja kokoontua oman ryhmän kanssa. Jokaviikkoiset jumalanpalvelukset ja muut 

kirkolliset tapahtumat toivat varmasti tietynlaista järjestystä ja rutiinia muuten niin 

vieraassa maailmankolkassa. Molempien sanomalehtien sivuilla kerrottiinkin usein 

 
120 ”The third anniversary of the Armistice is being celebrated all over the United Kingdom and in every 

portion of the world, and in every corner of our far-flung Empire, the nation’s thoughts will turn in 

solemnity to the supreme sacrifices made by thousands of men and women for liberty, justice, humanity 

and freedom.” Baghdad Times 11.11.1921.  
121 Baghdad Times 11.11.1921. 
122 Times of Mesopotamia 22.12.1922. 
123 Baghdad Times 16.11.1921. 
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pitkällisesti kirkkojen viikko-ohjelmasta.124 Hengellisten tilaisuuksien ohella kirkoissa 

järjestettiin myös luentoja ja muita puhujatilaisuuksia. Esimerkiksi Bagdadin 

varuskuntakirkossa tohtori Cantine piti briteille luennon aiheesta ”Life Among the 

Arabs”, elämä arabien keskuudessa.125 Kirkon asemaa brittiyhteisössä kuvaa keskustelu, 

jota Basrassa käytiin paikallisen varuskuntakirkon kohtalosta. Kyseinen kirkko, vaikka 

se olikin todella armeijan perustama ja ylläpitämä, oli muodostunut kaikkien kaupungin 

brittien kotikirkoksi. Vuonna 1921 armeija oli kuitenkin todennut, että se ei pystyisi 

enää kirkosta huolehtimaan. Times of Mesopotamia -lehti vetosi lukijoihinsa ja esitti 

varainkeruuta kirkon hyväksi. Kirkon menettämisen sekulaarisille tahoille tai muille 

uskontokunnille epäiltiin aiheuttavan brittiläisille pysyvän haavan.126 Lopulta kirkon 

tulevaisuus saatiin taattua pysyvien lahjoitusten turvin. Jo muutamassa viikossa oli 

kirkon tueksi haalittu kasaan noin 1500 rupiaa. Summasta jopa yhden kolmasosan oli 

lahjoittanut entinen siviilikomissaari Sir Arnold Wilson, jonka kiinnostus kirkon 

pelastamiseen mainittiinkin lehdessä useaan otteeseen.127  

Viihteen, niin maallisen kuin hengellisenkin, ohella brittien elämää Irakissa väritti myös 

urheilu. Eri urheilulajien harrastaminen ja urheilun seuraaminen oli hyvin suosittua ja 

urheiluun suhtauduttiin suurella vakavuudella. Tämän voi huomata esimerkiksi 

Baghdad Times -lehdestä, jossa usein julkistettiin urheilukilpailujen tuloksia niin 

Irakista, Iso-Britanniasta, Intiasta kuin muualtakin britti-imperiumista, mikä taas 

osaltaan kertoo Irakin brittiyhteisön monipuolisesta taustasta ja heidän näkökulmastaan 

Irakin asemaan osana imperialistista maailmaa. Myös mainokset kertovat omaa kieltään 

brittien urheiluinnostuksesta. Erilaisia vapaa-ajan varusteita esiteltiin ja tarjottiin 

runsaasti, ja varsinkin varusteet tennistä ja krikettiä varten olivat kysyttyjä. Moni 

kauppa tarjosi myös ratsastusvarusteita. Esimerkiksi Baghdad Times -lehden etusivulla 

Empire Trading Co. mainosti lukijoille valikoimistaan löytyviä kriketti- ja tennismailoja 

sekä tennissukkia. Leach and Webornyn valikoimista löytyi esimerkiksi 

nyrkkeilyhanskoja, golf- ja poolopalloja sekä ratsastussaappaita.128  

Urheilu oli yhtä lailla ”kerhoistettu”. Britit kokoontuivat erilaisiin urheilukerhoihin, 

joiden toiminta oli vähintään yhtä aktiivista kuin seuraelämään keskittyneiden kerhojen, 

 
124 Kts. esim. Baghdad Times 4.6.1921, Times of Mesopotamia 26.8.1921. 
125 Baghdad Times 11.11.1921. 
126 Times of Mesopotamia 28.10.1921.  
127 Times of Mesopotamia 3.11.1921; Times of Mesopotamia 20.11.1921. 
128 Baghdad Times 10.9.1921. 
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jotka tosin nekin ottivat osaa erilaisiin urheilukilpailuihin ja joskus myös järjestivät 

niitä.129 Sekä Bagdadissa että Basrassa toimi vain urheiluun keskittynyt Race Club. 

Baghdad Race Clubilla oli jopa oma kerhotalonsa golf- ja tenniskenttineen. 

Jonkinasteisista rahoitusvaikeuksista kärsinyt Basrah Race Club taas keskittyi 

ensisijaisesti hevosurheiluun.130  

Brittien eniten suosimia urheilulajeja olivat ratsastus, kriketti ja tennis. Viileämpinä 

vuodenaikoina suosittiin myös pooloa, jalkapalloa ja metsästystä.131 Vaikka 

urheileminen olikin monille viihdettä, oli kilpaileminen kuitenkin tietyssä mielessä 

urheilun ydin, ja esimerkiksi jokasyksyiset ratsastuskilpailut, joita järjestettiin niin 

Bagdadissa kuin Basrassakin, olivat ilmeisen valtavia tapahtumia, joita mainostettiin 

sanomalehdissä sivunkokoisilla ilmoituksilla.132 Näiden ratsastustapahtumien taustalla 

hääri jo mainittujen urheilukerhojen ohella myös ilmeisen poikkeuksellisesti koko 

Irakin alueella toiminut hevosiin ja hevosurheilun valvontaan keskittynyt Iraq Turf 

Club.133 Tapahtumien virallisina suojelijoina ja palkintojen jakajina saattoi toimia 

niinkin merkittäviä henkilöitä kuin kuningas Faisal I, Sir Percy Cox ja Sir Aylmer 

Haldane.134 Epäilemättä nämä ratsastuskilpailut olivatkin samalla myös eräänlaisia 

seurapiiritapahtumia.  

Toisin kuin seuraelämä, jossa naisilla oli vahva rooli, oli urheilu kuitenkin varsin 

maskuliinista ajanvietettä, eivätkä naiset voineet kilpailla esimerkiksi 

ratsastuskilpailuissa. Ainakin tenniksessä tilanne oli toinen ja tennisotteluita 

järjestettiinkin molemmille sukupuolille.135 Britit muodostivat joukkueita pääasiassa 

ammattitaustan mukaan. Esimerkiksi Baghdad Times -lehdessä toukokuussa vuonna 

1921 selostettiin Bagdadin krikettiliigan tuloksia. Joukkueissa olivat edustettuina 

esimerkiksi siviilihallinto, rautatieläiset, kuninkaallisten ilmavoimien rykmenttejä sekä 

kuninkaallisen armeijan lääkintäjoukot.136 Naiset, joilla useimmiten ei ollut ammattia, 

jäivät näin ollen väkisinkin ulos monista urheilulajeista -ja kilpailuista. Toisaalta 

 
129 Kts. esim. Baghdad Times 19.10.1922. 
130 Baghdad Times 6.5.1921; Times of Mesopotamia 8.8.1922. 
131 Times of Mesopotamia 17.3.1922.  
132 Kuva 5. 
133 Kts. esim. Baghdad Times 15.5.1922, Times of Mesopotamia 20.1.1922. 
134 Kuva 5. 
135 Baghdad Times 23.12.1922; Times of Mesopotamia 23.11.1922. 
136 Baghdad Times 6.5.1921.  
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huomattava on myös se, että vielä 1920-luvulla, ja varsinkin siirtomaaympäristössä, 

osaa urheilulajeista saatettiin pitää naisille sopimattomina.137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Ratsastuskilpailun suuri mainos. Baghdad Times 22.9.1921. 

Urheilulla oli siis yhtäältä yhdistävä ja toisaalta erottava vaikutus. 

Sukupuolikysymyksen ohella paikallisten rooli urheilussa saattoi jäädä vähäisemmäksi. 

Moni kilpailu käytiin kerhojen sisällä tai kerhojen kesken eikä monikaan kerho 

hyväksynyt jäsenikseen paikallisia. Toisaalta varsinkin brittien suuresti suosimassa 

hevosurheilussa ei kuitenkaan juuri rajoja vedetty. Esimerkiksi suuret 

ratsastustapahtumat olivat avoimia myös paikallisille. Times of Mesopotamia -lehdessä 

esiintyvistä kilpailuihin osallistuvien hevosien luetteloista löytyy paikallisia ajureita 

jopa brittejä enemmän.138 

Sekä seuraelämä, kulttuuri että urheilu olivat keinoja ylläpitää yhteisöllisyyttä ja 

rakentaa suhteita brittiyhteisön keskuudessa. Eittämättä nämä yhteiset aktiviteetit 

vahvistivat brittiläistä mentaliteettia ja imperialistista identiteettiä. Kerhojen merkitystä 

tässä brittiläisyyden korostamisessa ei voida ohittaa. John Gulick toteaa Bagdadia 

 
137 Lenskyj 1986, 11. 
138 Times of Mesopotamia 28.11.1922. 
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käsittelevässä tekstissään, että Alwiyahin kaupunginosassa asui brittiyhteisö, jonka 

elämä keskittyi kerhon ympärille.139 Tämä ei suinkaan ole liioittelua. Kerhoja oli 

Alwiyah Clubin ohella lukuisia niin Bagdadissa kuin Basrassakin, sekä epäilemättä 

muuallakin Irakissa. Osa kerhoista keskittyi urheiluun, osa yhteisön viihdyttämiseen. 

Unohtaa ei sovi myöskään muita viihtymisen areenoita. Ilman kaikkia näitä sosiaalisen 

elämän konkreettisia rakenteita brittiyhteisön elämä tuskin olisi muotoutunut yhtä 

tiiviiksi ja yhteisön arvomaailma ja identiteetti niin yhtenäisiksi. Vaikka ulkonaiset 

puitteet Irakissa olivatkin, usein brittiläisten sanojen mukaisesti orientaaliset, oli 

sosiaalinen elämä kuitenkin henkisesti hyvin brittiläistä. Samoin oli Alwiyahin ja 

Ma´qilin brittiläisalueiden laita. Vaikka arkkitehtuuri saattoikin huokua idän vaikutteita 

ja ilmasto ja ympäristö poiketa totutusta, henkivät nämä alueet kaikin puolin kuitenkin 

koti-Englantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Gulick 1967.  
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4. Johtopäätökset 

 

Iso-Britannian valtaisan imperiumin historiassa on Irakin rooli jäänyt vähäiseksi. 

Vaikka mandaatin virallisena tarkoituksena ei ollutkaan Irakin liittäminen osaksi 

imperiumia, voidaan näin kuitenkin nähdä tapahtuneen. Mandaattiaika jäi kuitenkin 

lyhyeksi, sillä jo vuonna 1932 Irak itsenäistyi ja monet brittivallan alaiset rakenteet 

hylättiin. Viimeistään tällöin myös tutkimuskohteeni, Irakin brittiyhteisö, kutistui tai 

suorastaan hävisi, vaikka maasta poistuminen olikin jo 1920-luvun lopussa maan 

poliittisen tilanteen kiristyessä kiihtynyt. Toki Irakiin itsenäistymisenkin jälkeen jäi 

brittikansalaisia, mutta suurin osa heistä edusti korkeampaa brittiläistä ulkopoliittista 

valtaa. Tutkimuksessani kuvailemani rento siirtomaaelämä hurvitteluineen ja 

hauskuutteluineen kuitenkin loppui vain noin kymmenen vuotta sen alkamisen jälkeen.  

Britit olivat Irakissa aina vähemmistö. Tämä ei kuitenkaan paistanut heidän 

käytöksestään ja elintavoistaan. Vähemmistöasemaansa nähden britit elivät muihin 

kansanosiin verrattuna yltäkylläisyydessä omilla asuinalueillaan, joissa kohtaamiset 

paikallisten kanssa jäivät minimiin. Muita väestönosia tuskin suoranaisesti halveksittiin, 

mutta pesäeroa heihin kuitenkin rakennettiin joko tiedostamatta tai, mikä 

todennäköisintä, tiedostaen. 

Jokainen Irakiin muuttanut britti eittämättä saapui maahan hyvästä syystä. Suurimmalla 

osalla taustalla olivat työhön liittyvät syyt, sillä mandaattisopimuksen sisältö erinäisine 

neuvonantajavaatimuksineen tarjosi briteille varmoja työtehtäviä. Työnteon ja arkisten 

askareiden ohelle jäi briteille paljon vapaa-aikaa, josta otettiin kaikki irti. Klubit olivat 

seuraelämän tyyssijoja ja kaikesta päätellen niiden järjestämät tapahtumat olivat joskus 

jopa hulvattoman hauskoja. Muita sosiaalisen elämän areenoitakaan ei sovi unohtaa, 

sillä jokaisella niistä oli selvä paikkansa brittiyhteisön elämässä. 

Elämä Irakissa oli kuitenkin myös haasteita täynnä. Olot maassa olivat alkeelliset ja 

britit näkivätkin paljon vaivaa saattaakseen olosuhteet vastaamaan omaa 

vaatimustasoaan. Taloudenpito saattoi olla raskasta eikä brittiläinen perheenäiti päässyt 

Irakissa helpolla. Paikallisiin saatettiin toisinaan turhautua eikä ilmastossakaan ollut 

kehumista. Sanomalehtiaineistostani kuitenkin henkii tietynlainen kiintymys maahan. 

Vaikka elo välillä olikin vaikeaa, itää pidettiin viehättävänä paikkana, jossa elämä 

saattoi parhaimmillaan olla satumaista. Näihin ajatuksiin vaikuttivat varsinkin 
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aikakaudella länsimaisissa piireissä esiintyneet orientalistiset käsitykset idän 

romanttisuudesta, mutta varmasti myös aidot positiiviset kokemukset elämästä erämaan 

keskellä. 

Brittiyhteisö tuntuikin oikeasti nauttivan elämästään Irakissa. Ilman aktiivista 

seuraelämää, yhteistä arvomaailmaa sekä joissain suhteissa samanlaisia 

identiteettikäsityksiä asianlaita tuskin olisi näin ollut. Klubien tarjoamat huvitukset, 

kuten lauantaitanssit ja naamiaisjuhlat, sekä urheilun tarjoamat kilpailumahdollisuudet 

yhdistivät brittejä ja loivat yhteisöstä tiiviin. Arvomaailma oli jokseenkin vanhoillinen, 

mikä kuitenkin sopi hyvin siirtomaakontekstiin, jossa varsinkin perinteisiin 

tukeutuminen loi tietynlaista turvallisuudentunnetta ja eittämättä myös lievensi 

ajoittaista koti-ikävää. Yhteisön keskinäinen identiteetti muodostui suhteessa brittien 

taustoihin siirtomaajärjestelmässä ja sisälsi ajatuksia britti-imperiumin maineen ja 

kunnian suojelusta, stoalaisen tyynestä suhtautumisesta elämään sekä hillityistä 

käytöstavoista.  
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