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Arkeologisten havaintojen perusteella ihmi-
sen historia alkaa tapahtumista Me so potamian 
tasangolla.1800-luvulla alkaneet kaivaukset alueen 
eri kohteissa ovat laajentuneet mm. nykyaikaisten 
satelliittikuvausten ansiosta. Uudet löydöt tuovat 
lisätietoa myös niistä tapahtumista, joista kerrotaan 
Raamatun eri kirjoissa.

Mesopotamian alueella syntyi jo var-
hain kaupunkivaltioita - alueita, joissa tii-
vistä kaupunkimaista keskustaa ympäröi 
maataloutta harjoittavia yhteisöjä. Alku-
aikoina yhteisöjä hallitsivat papit, josta 
merkkinä ovat suuret, portaittain kohoa-
vat zikkuratit, temp peli alueet. 

Alueen hallintaan liittyi runsaasti 
pai kallisia sotia. Hallituskausien perus-
teella aikajaksoja oli useita:  Sumerian 
halli tus kausi oli ensimmäinen ja sitä 

seurasi Akka dilais valta kausi, joka päät-
tyi noin 2000-luvun alussa eKr. Tämän 
jälkeen tuli Baby lonian kausi, 1700-
1500 eKr, jonka jälkeen Assyrin kausi n. 
1200-600 eKr.

 Persialaisvalta oli 550-460 eKr. väli-
senä aikana, jonka jälkeen alkoi Rooman 
valtakunnan aika. Se mureni hitaasti 
loppuen taloudelliseen ja hallinnolliseen 
rappioon kansainvaelluksen aikana 400-
500 jKr. 

Saveen piirrettyä ja maahan kaivettua ihmis-
kunnan historiaa on löydetty jatkuvasti lisää  
ja sitä avataan museoissa arkeologien toimesta 
tietokoneiden avulla ymmärrettävään muotoon. 
Mesopotamian alueet ovat olleet tuhansien 
vuosien ajan ilmastollisesti suotuisia vanhojen 
rauniokumpujen kätköön jääneiden aarteiden 
säilymiselle.

Arkeologien löydöistä

LUKU 2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesopotamia_in_2nd_millennium_BC.svg
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Hedelmällisen puolikuun alueelle 
ve  den paisumuksen jälkeen syntyneet 
heimo- ja kaupunkikulttuurit rakentuivat 
ennen vedenpaisumusta olleen perimä-
tiedon varaan.1

Toimeliaiden kir joitus taitoisten su-
me ri laisten käy tössä olivat elämiseen 
tar vittavat perustiedot, rakentamisen 
se kä eri ammattien pe rus taidot, mate-
matiikka, metallurgia ja yhteiskunnan 
toi min taa säätelevä lainsäädäntö.

Kirjeenvaihdossa käytettiin savi laat-
toja, jotka kuivattiin tai poltettiin kestämään 
sekä aikaa että kulutusta. Jos jo silloin 
olisi käytetty esimerkiksi pa py rusta kir-
joitus pohjana, ei nykypäivään olisi säily-
nyt näitä alkuaikojen historiatietoja. 

Elinkeinotoiminnassa hyödyn net-
tiin ja los tettuja viljalajeja (mm. oh ra ja 
veh nä), mausteita, viininviljelyä ja kar-
ja- ja kotieläi miä kuten koiria, lampai-
ta, vuohia ja lehmiä. Viljelysalueita laa-
jennettiin nerokkaiden kaste lu kana vien 
avulla. Korkealuokkaisen tekstii lin teko 
kotitarpeiden lisäksi laajeni kaupalliseksi 
tuotannoksi. Kauppiaat käyttivät apunaan 
kirjanpitoa sekä kaupankäyntiin liittyviä 
kul   je tusvälineitä ja kaupan säädöksiä. 

Työkalujen valmistamiseen erikois-
tuneilla sepillä sekä tarveastioiden, ku-
ten keraamisten astioiden ja rakennusten 
valmistajilla oli käytössä tarvittava tie-
totaito. Esimerkiksi nykyäänkin käytös-
sä oleva saviastioiden valmistuksessa ja 
maalaamisessa käytetty dreija (pyörivä 
työtaso) oli tuolloin tunnettu. Ruokailu-  
ja ve siastiat lasitettiin polton yhteydessä 
kuten nykyäänkin.

Rattaiden ja aurojen vetojuhtina käytet-
tiin härkiä ja aaseja kun taas sotavaunujen 
edessä olivat nopeammat hevoset. Sota- 
ja metsästysaseet olivat lähes samoja  
joita käytettiin vielä 3000 vuotta myö-
hemmin.

Kaupunkien ympärille rakennettiin 
yhteisöä suojelevat muurit ja niiden kes-

kustaa hallitsivat korkeat jumalanpalve-
lus- ja hallinto palat sit, zik  ku ratit.

Uskon non harjoit ta minen ja hallitus-
val  ta kuuluivat yhteen. Raa matussa 
mainittu kuningas Nimrudin aikainen 
Baabelin torni, jossa ra ken nusaineena 
käytettiin poltettuja tiiliä, nousi tunne-
tun Babylonin kaupungin alueelle. Peri-
mätiedon mukaan rakennus ei koskaan 
valmistunut. Siihen varatut tiilet otettiin 
muuhun käyttöön.

Varhaisten kaupunkien rakennuksia 
koristava taide kuvasti ja vahvisti us-
konnon merkitystä ja yhteiskunnallista 
järjestystä. Yhteiskuntaluokat jakoivat 
kansan kolmeen luokkaan, joka tulee hy-
vin esille aikalaiskuvissa sekä hau tojen 
sisältämissä esineissä. Urin alueen ku-
ninkaallisen kalmiston hautoja oli noin 
2000. Vanhimmat niistä edustivat aikaa 
2900 eKr. Useassa haudassa oli hol vi-
katto ja tiili- tai kiviseinät. Hauto jen ja 
niiden sisältämien tavaroiden perusteella 
on voitu todeta alku histori amme aikaisen 
yhteiskunnan korkea tiedon ja osaamisen 
taso, joka näkyy myös samoihin aikoihin 
Egyptin alueelle nousseen kaupunkikult-
tuurin varhaista historiaa kuvaavissa löy-
döis sä.

Urin hautakai vauk-
sista löytyi useita 
lyyra-soittimia. Kai-
kupohjan koristee-
na niissä oli usein 
härkä-symboli.

Merkittävä ihmisen historiaa valottava 
aineisto sisältyy Raamatun Vanhan testa-
mentin kirjoihin. Meso potamian alueella 
suoritettavat arkeologiset kaivaukset ovat 
jatkuvasti tuoneet esiin kirjallisia doku-
mentteja, jotka yhdistävät historialliset 
ja Raamatun ilmoit tamat tapahtumat.  
Urin kaupungin raunioiden kaivausten 
yhteydessä löytyneet kunin gas haudat 

(kuvissa v. 1977) kertovat ajasta, jolloin 
Nooan jälkeläiset aloit tivat kau pun -
kiyhteisöinä ve den paisu muksen jälkeisen 
maailmanvalloi tuksen. Täällä kasvoi Ab-
ram (Abraham), josta tuli is raelilaisten 
ja kaikkien kristittyjen hengellinen kan-
taisä. Urin kaivausten löydöt osoittavat, 
että ihmisillä oli runsaasti eri alojen 
tietoa ja taitoa. Kysymyksessä ei ollut 
alkukantainen ihmisryhmä vaan korkea-
tasoinen kult tuuri yhteisö, jota voidaan 
hyvin verrata nyky-yhteiskuntaan.  

Kuvakooste/eri lähteet/KP-art
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Cho ga Zambilin zikku rat Khuzistanin tasan golla  ajalta n. 1250 eKr.  Kuvassa nykyi-
nen tilanne ilmakuvana.                                                                       kuva esite/chogha-zanbil.com

Urin löydöt
Ur (Raamatun vanhassa käännök-

sessä Kaldean Uur) on kaupunki Etelä-
Mesopota miassa Eufratin eteläreunalla. 
Kaupungin rakensivat sumerilaiset ja 
se oli heidän pääkaupunkinsa noin 2100 
eKr. Suurimmillaan kaupunki oli vuosina 
2030–1980 eKr. Siellä oli suuri zik kurat 
eli temppelipyramidi. Elami laiset ja amori-
laiset valtasivat kaupungin noin 1950 eKr.2

Raamatun mukaan Abraham oli ko-
toisin Urista, joka silloin sijaitsi meren 
ranta-alueella (rantaviiva merkitty lu-
vun alussa olevaan karttaan). Abraham 
lähti kaupungista noin 2100 eKr. 

Urista on löydetty myös varhais dy-
nas tisen III-kauden (n. 2600 eKr.) ku-
nin kaanhautoja. Kaivauksissa todettiin, 
että alueelle oli haudattu korkea-arvoisia 
hallitsijoita jo aikaisemmin - lähes 1000 
vuoden ajan. 

Kaldealaiset asettuivat tänne noin 900 
eKr. Alueen useat myöhemmät kuninkaat, 
muun muassa Uus-Babylonian kuninkaat, 
uusivat alu etta. Kaupunki alkoi menettää 
merkitystään jo 550 eKr. ja se hylättiin 
kokonaan 500 eKr. jokien muutosten, 
kuivuuden ja Persianlahden suiston siir-
tymisen myötä.

Urin zikkurat oli ai-
kansa suurin.
Kuvassa  näkymä 
1900-luvun lopulta 
kun rakennusta on 
jälleenrakennettu en-
simmäiseen tasoon 
saakka.

Sylinterimäinen rullasinetti ja siitä saveen jäänyt 
jälki. Näillä sinetöitiin astioita ja kirje koteloita var-
haisesta dynastiasta lähtien. Rullasinettejä pidettiin 
metal litapeissa ja joissakin niistä oli kultaiset "kor-
kit".          (The Iraq museum, Baghdad/Scala)

 Urukista löydetty kivinen juo mamalja, jossa on 
mosa iikki upotuksia. Malja on hiili-14-ajoitettu 
kaudelle n. 3200 eKr. Voidaan myös olettaa, että 
tämän tapaisia käyttöesineitä on ollut käytössä ennen 
vedenpaisumusta. 

Urin kuningashaudat ja Tutankhamonin haudat 
Egyptin puolella, tarjosivat runsaasti todisteita 
osaamistaidosta. Esimerkkinä yllä oleva kullasta ja 
lapislatsulista (puolijalokivi) tehty ripustin. Useat  
Urin ja Urukin kauden temppelit olivat mitoiltaan 
noin 80 x 30 m. Niitä saatettiin rakentaa useita 
rinnakkain niin, että temp pelien muurit olivat kiinni 
toisissaan. Nämä temppelit ovat vaikuttava osoitus 
sume rilaisten arkkitehtonisista taidoista.Ur-nammu zikkurat n. 2000 eKr.

Pienoismalli/kuva JT Pälikkö

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Treasure_of_Tutankhamun

Ihmisen Suku, WSOY, 1994
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Thutmosis I:n  (1504-1492 eKr.) tytär ja samalla Thutmosis II:n  (1492 -1479  eKr.) 
leski Hatshepsut toimi Thutmosis III:n holhoojana mutta kaappasi itselleen  vallan 
noin 7 vuotta miehensä kuoleman jälkeen. Hän hallitsi noin 15 vuotta. Jo holhoojana 
toimiessaan hän alkoi rakentaa itselleen vallan merkiksi kuolintemp peliä  nykyiseen 
Deir el-Bahriin. Temppelin suunnitteli arkkitehti Senenmut, jonka kuva löytyy temp-
pelirakennuksen seinästä. Kolmi teras sista temppeliä pidetään arkki tehtonisena mes-
tari teoksena, myös sijaintinsa perusteella.

Gizan sfi nksi sijaitsee kolmen suuren pyramidin läheisyydessä, Khefrenin pyra midille 
johtavan tien varrella. Patsas lohkottiin  farao Khefrenin hallintokaudella (noin 
vuonna 2500 eKr.) kallioon alkaen ylhäältä päälaesta jatkuen alas perustasoon, 
jolla yli 20 metriä korkea ja lähes 75 metriä pitkä patsas makaa. Sitä kor jattiin farao 
Thut mosin IV:n valtakaudella 1400-1390 eKr. Patsas hautau tui kuitenkin vähitellen 
lentohiekkaan. Vain pää oli näkyvissä  kun sitä ryhdyttiin kaivamaan esiin v. 1926.  
1400-luvun historioitsija  Al-Makri zin mukaan patsaan nenän lohkoi nykyiseen muo-
toon sufi lainen uskonnollinen johtaja Muhammad Sa‘im Al-Dahr. 4 

Rakennuskulttuuri
Niilin hedelmälliselle joki-

varsialueelle siirtyneet Haamin 
perilliset perustivat Niilin var-
relle kaupun kival tioita, joiden 
yhdistyessä alkoivat Egyptissä 
dynas tien hallintakaudet. 

Pyramidien  ra ken nusai-
neeksi va littiin savi tii len ti-
lalle kivi.  Ensimmäisen pyra-
midin rakennutti farao Djoser 
Sak ka raan 1. dynastian aika-
na  zik ku ratin muo  toon. Kuu-
den tason yh teis korkeus on 62 
m ja pohjan pinta-ala 109 x 
125 m. Pyramidi rakennettiin 
pienikokoisista kivistä. Myö-
hemmin rakennetut pyramidit 
eivät ole rakenteellisesti yhtä 
taidokkaita eivätkä näin isoja.

Zikkurat-porrastemppeli 
rakennusideana levisi kanso-
jen mukana eri puolille maail-
maa. Esimerkkejä löytyy Mus-
tanmeren alueelta, Tene riffalta 
Kanarialta, Keski-Ame rikan 
Zapoteek-intiaani hei mo  jen 
keskuudesta sekä Etelä-Ame-
rikan mante reelta jne.

Viereinen kuva on Meso-
amerikan alueella olevalta 
Teo tihuacán aurinkotemppe-
lin raunioalueelta. Aurin ko-
pyra mi din korkeus on n. 65 
m. Se on todennäköisesti ra-
kennettu n.100 jKr.3

Sakkaran pyramidin ympärille rakennettiin  faraolle oleskelutiloja ja suuria sekä 
maanpäällisiä että maan alle rakennettuja huoneita. On oletettu, että niissä säilytettiin 
faraon ostamaa viljaa, jota kuivan kauden aikana myytiin. Tähän sopii myös Raama-
tun Jaakobin pojan Joosefi n toiminta aikanaan Egyptin viisaana sijaishallitsijana. 
Aidatun alueen rakennusten jättämät jäljet näkyvät vielä satelliittikuvassa.

Mustavalkoinen valokuva Gizan sfi nksistä on vuodelta 1865, jolloin osa  sen ylävar-
talosta oli vielä näkyvissä. 1920-luvulla vain pää oli lentohiekan pinnalla. Vieressä 

kuva nykytilanteesta. Vaikka lentohiekka  
peittää historian salaisuuksia, se on 
säilyttänyt niitä meille tutkittaviksi.

(Faaraoiden Egypti/Schildrs Kustannus Oy 2002)
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Vuosisatojen aikana molempien 
päävirtojen juoksu-urat muuttivat paik-
kaa. Jokiuomien siirryttyä länteen, jäivät 
kaupungit virtaavan veden vaikutuksen 
ulkopuolelle ja suurista vesikanavistaan 
huolimatta menettivät vähitellen merki-
tyksensä. Myös suisto alueen maa kohosi 
ja meren rantaviiva siirtyi kohti etelää. 
Rantakaupungit jäivät ilman satamaa jol-
loin niiden käyttöarvo kauppapaikkana vä-
heni ja lopulta alueet tyhjenivät.  Tämän 
kohtalon koki mm. hautalöydöistä nykyi-
sin tunnettu Ur. Muita Babylonian alueen 
tärkeitä kaupunkeja Babylonin ja Urin 
lisäksi olivat Isin, Larsa, Nippur ja  Uruk. 
 Heettiläiset ja hoorilaiset

Eufrat-virran yläjuoksun alueita hal-
litsivat jo n. 2500 eKr. heettiläiset, joiden 
hallintopaikkana oli pohjoinen Kaneshin 

kaupunkivaltio. Heettiläiset mainitaan 
Raamatussa 60 kertaa. Abra ham osti 
hautapaikan heiltä (1 Moos. 23:20). 
Toinen alueella vaikuttanut kansa oli-
vat hoorilaiset, jotka mainitaan 8 kertaa 
(mm. 1 Moos. 36:20-21). Vasta viime 
vuosisadan loppuvaiheessa arkeologiset 
kaivaukset ovat vahvistaneet Raamatun 
maininnat näistä kansoista.

Harran (kaupunki merkitty karttoi-
hin) sijait si kauppateiden risteyksessä 
(Niini ve, Damaskos ja Karke mish). 
Kaupungissa asui Betuel, Laabanin ja 
Rebekan isä. Abrahamin ja Saaran po-
jan Iisakin vaimoksi haettiin Harranista 
edellä mainittu Rebekka. Saaran suku 
oli myös kotoisin Harranin alueelta. 
Kun Iisakin poika Jaakob pakeni velje-
ään, meni hän Laabanin palk ka laiseksi 
ja nai Laabanin tyttäret Lean ja Rakelin.

Seemiläiset amorilaiset  jäivät suurten jokien välialueelle ja rakensivat mm. Niiniven 
ja Assurin kaupungit. Tälle alueelle kasvoi vuosisatojen aikana useita valtakeskittymiä 
ja myöhemmin  Assyrian suurvaltakunta.

Kaksoisvirranmaan alue asute-
taan

Mesopotamian alueella kulttuurit pe-
rustuivat Nooan perintöön, sumerilaisten 
ja seemiläisten korkeakult tuuriin, joka 
mm. akkadilaisten toimesta laajeni ja 
muokkaantui asutuksen leviämisen myö-
tä sekä etelään että pohjoiseen. 

Sumerilainen kieli oli valtakieli, joka 
levisi väestöjen muuttoliikkeen mukana 
ja muuttui aikaa myöten pappien ja vii-
saiden käyt tämäksi virkakieleksi. 

Mesopotamian, Syyrian, Palestiinan ja 
Egyptin aluetta ahdistelivat seemiläiset ja 
aramealaiset heimot 1200-luvulta eKr. al-
kaen. Näiden kansojen vaikutus kesti satoja 
vuosia, joka johti siihen, että aramean kie-
lestä tuli eräs yleisistä käyttökielistä tällä 
laajalla alueella. Raamatun Jeesus puhui 
äidinkielenään arameaa.5

Mesopotamia jakautui kahteen suureen 
hallintoalueeseen, joilla molemmilla oli se-
kä yhteinen että oma historiansa. Pohjoisen 

osan tärkeä vesikanava oli Tigris-virta ja 
elin keino alueena olivat pääasiassa virran 
itäiset osat sekä vuoristo. Viljelyskelpois-
ta maata oli niukasti, mutta metsää ja ra-
kennuskiveä sitä vastoin runsaasti. Aluet-
ta kutsuttiin Assyriaksi sen pääkaupungin 
mukaan. Toinen alueen tärkeä kaupunki 
oli Niinive.

Assyrialainen kuningasluettelo, ajalta 
noin 2500-750  eKr.  löytyi Horsabadin 
alueelta. Sen mukaan mm. Hammurab 
hallitsi vuoden 1750 vaiheilla.

Eteläinen Sumerin alue, Babylonia, 
käsitti molempien virtojen alajuoksut se-
kä yhtyneen virran jokisuistoalueet meren 
rantaan asti. Hammurabin dynastian aikana 
seemi läisheimot saivat alueella ylivallan, 
jonka seurauksena Babyloniasta tuli vaiku-
tusvaltainen kaupunki – aikansa metropoli.

Satelliittikuvan päälle on merkitty esi-
historiallisten kaupunkien paikat sekä 
israelilaisten pakkosiirtolaisuuden alue 
ja n. 350 eKr. sijainnut meren rantaviiva.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq.A2003060.0750.500m.jpg
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kesken. Voidaankin olettaa, että tämän 
ajan kaikilla kulttuureilla oli sama uskon-
nollinen perintö.

1550-luvulla eKr. heettiläisten armei-
ja ryösti Babylonin ja sytytti kaupungin 
tuleen. Tämän jälkeen yli 500 vuoden ajan 
kaupunki oli eri valloit tajien hallussa. V. 
729 eKr. Assyrian kuningas Tiglat pi leser 
III valtasi kaupungin. 620-luvun eKr. 
alussa Baby lonian kuningas Nabopo-
lassar irtautui As syrian alamaisuudesta. 
Yhdessä meedi alaisten kanssa hän hävit-
ti Niiniven kaupungin v. 612 eKr. Alkoi 
Baby lonian uusi suurvallan aika.
Baabel eli Babylonin kaupunki

Kuuluisan Baabelin tornin, josta mai-
nitaan mm. 1 Moos.11, rakensivat Nooan 
jälkeläiset kuningas Nimrodin johdolla. 
Nimensä mukaan tapahtumaan liittyy sil-
loisen väestön jakaminen kieliryhmiin, 
joka aiheutti  kaupungin ja tornin raken-
tamisen la maan tumisen.6 

Arkeologinen tutkimus on pystynyt 
paikallistamaan useita temppelipohjia 

kaupungin alueelta sekä Semiramiin riip-
puvien puutarhojen perustukset. Nämä 
ovat muistoja Uus-Babylonian kukois-
tuksen ajalta, jolloin kuningas Nebukad-
nessar II rakennutti kaupungin uudelleen. 
Leveillä muureilla ympäröidyn kaupun-
gin keskustaa hallitsi 19 metriä leveä juh-
lakulkuekatu, joka oli päällystetty valkoi-
silla ja punaisilla kivilaatoilla. Katu johti 
Ištarin portin kautta Babylonian pääju-
malan Mardukin temppeliin. Sen pääsalin 
seinät ja katto olivat päällystetty kullalla.

Babylonian kukoistuskausi päättyi 
Persian vallattua alueet 540-luvulla. Kau-
pungin merkitys säilyi kauppapaikkana ja 
hallintokeskuksena pitkään. Aleksante-
ri Suuren valloitettua alueet, kaupunki 
sai uusia, makedonialaisia piirteitä ja 
se "kreikkalaistui". Aleksanteri Suuri 
kuoli ollessaan kaupungissa v. 323 eKr. 
60-luvulla eKr. alueesta tuli Rooman 
valtakunnan rajaseutua ja toiminta siir-
tyi muualle. Pitkään elänyt ja useita lois-
ton aikoja kokenut Babylonin kaupunki 
raunioitui.

Ištar oli mesopotamialaisille rakkauden  jumalatar. Ištarin symboleina olivat kahdek-
san sakarainen tähti ja leijona. Ištarin ensimmäinen temppeli, E-ana eli taivaan talo, 
sijaitsi Urukin kaupungissa. Siellä hänet liitettiin Anun, taivaan jumalan tyttäreksi.
Sirruš-lohikäärmettä esittävät hahmot portissa ovat yhtä realistisesti kuvattuja kuin 
mm. härät ja leijonat. Hahmojen on tulkittu esittävän sauruseläintä, joita esiintyy esi-
merkiksi sineteissä. Useat tutkijat otaksuvat, että hahmoihin on otettu mallia  elävistä 
eläimistä kuten yllä olevat muurin sotilaat.

Vaihtuva valta
Sumerilaisten valta Mesopotamian 

alueella heikkeni 2000-luvun alussa, 
kaupunkivaltioiden nousun aikana. Ete-
lässä merkittävässä asemassa sijaitse-
vat Isin ja Larsan kaupunkivaltiot olivat 
riippuvaisia jokialueiden elintar vike-
tuotannosta. Kaupunkien kesken syntyi 
valtataistelu. Tätä noin 200 vuotta kes-
tänyttä kautta kutsutaankin Isin-Larsa-
kaudeksi. Tänä aikana sume ri lainen 
kult tuuri vaihtui vähitellen  see miläi-
seen. Samaan aikaan amori laiset valta-
sivat hallintoa sisältäpäin.

1700-luvun lopussa oli myös vanha 
ja heikko Babylonian kaupunkivaltio 
kasvanut ja vahvistunut. Kuningas Ham-
murabin - 1700-luvulla eKr. - hallitus-
kauden alussa Mesopotamiassa oli useita 
keskenään kilpailevia valta kes kittymiä.

Hammurab lisäsi valtaansa alis-
tamalla ensin Larsan kaupun kivaltion ja 
voimien kasvaessa koko eteläisen Meso-
potamian. Babylon (Baa  bel) kasvoi jo sil-
loin noin 200 000 asukkaan  kau       pun   giksi, 
johon siirtyi kansaa Meso potamian eri 
alueilta. Tämä johti myös siihen, että 
eri perinteet ja uskonnot sekoittuivat. 
Pohjalla oli sumeri laisten muinaisusko 
ja tavat. Niihin antoivat lisänsä mm. ak-
kadi laisten, ebla laisten ja assyri a lais ten 
uskomukset.

Nykyiset tutkijat ovat löytäneet run-
saasti samankaltaisuutta Gilgamesh-ee-
pok  sen, Eridu Genesiksen ja Raamatun 

Babylonian raunioalue on 2,6 km2 laajui-
nen.  Saksalaiset tutkijat aloittivat alueen 
kaivaukset  jo vuonna 1899.

Nebukadnessar II rakennutti uudelleen Mardukin temppelin, jonne kuljettiin leveää 
juhlakatua pitkin  rakkauden ja kuoleman jumalan Ištarin 25 m korkean portin kautta. 
Kuvassa Ištarin portin pienempi osa Pergamon-museossa Berliinissä. Portti koottiin 
museoon v. 1930.                                                                                   Kuvakooste/JT Pälikkö

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilith_Periodo_de_Isin_Larsa_y_Babilonia.JPG,  Seinäsotilaat:Berliinin museo/kuva JT Pälikkö
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“Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä 
kolme vuotta". (2. Kun. 17:5-41)  ”Profeetta Elisa kutsui erään profeetanoppilaan ja sanoi 
hänelle: `Vyötä kupeesi ja ota tämä öljyastia mukaasi ja mene Gileadin Raamotiin. 
Ja tultuasi sinne hae sieltä käsiisi Jeehu, Joosafatin poika, Nimsin pojanpoika; mene 
sisään, käske hänen nousta toveriensa keskeltä ja vie hänet sisimpään huoneeseen. 
Ota sitten öljyastia, vuodata öljyä hänen päähänsä ja sano: 'Näin sanoo Herra: 
Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi." (2. Kun. 9:1-3) Jeehu oli  kuninkaana 
vv. 845–818 eKr. Seinäreliefi  liittyy Urin kuninkaan kalmiston löytöihin. Samaria 
valloitettiin v. 722 eKr.

Nebukadnessarin arkistosta
British Museumin kokoelmissa säi-

lytetään tutkijoita varten yli 130 000 
As syrian nuolenpäätekstiä joista noin 
puolet on jo käännetty. Keväällä 2007 
professori Michael Jursa poimi kään-
nettäväksi savitaulun, jonka viesti oli 
tutkijoille tärkeä.8 Nuolenpääkirjoitus 
kertoi, kuinka Nebo-Sarsekim, Babylo-
nian kuninkaan Nebukadnessarin pää-
eunukki, lahjoitti vuonna 595 eKr. Esan-
gilan temppelille 750 grammaa kultaa. 
Sarsekim nimi oli tuttu Raamatusta:

Kun Jerusalem oli valloitettu - sillä 
Juudan kuninkaan Sidkian yhdeksän-
tenä hallitusvuotena, kymmenennessä 

kuussa, oli Nebukadnessar, Baabelin 
kuningas, kaikkine sotajoukkoineen hyö-
kännyt Jerusalemin kimppuun ja saar-
tanut sen, ja Sidkian yhden tenä toista 
hallitusvuotena, neljännessä kuussa, 
kuukauden yhdeksäntenä päivänä, oli 
kaupunki vallattu - niin kaikki Baabe-
lin kuninkaan päämiehet tulivat ja aset-
tuivat Keskiporttiin: Neergal-Sareser, 
Samgar-Nebo, Sarsekim, ylimmäinen 
hoviherra, Neergal-Sareser, ylimmäinen 
tietäjä, ja kaikki muut Baabelin kunin-
kaan päämiehet."  (Jer. 39:1-2)

British Museumin Irving Finkelin 
mielestä Raamatun perimätiedossa on 
luultua enemmän todenperäistä ainesta. 

vanhimmat ra ken takoot Jumalan temp-
pelin paikal lensa. Ja minä annan käskyn, 
mitä teidän on tehtävä juutalaisten van-
him mille heidän rakentaessaan Jumalan 
temppeliä: tuolta puolelta Euf rat-virran 
tulevista kuninkaan verotuloista suori tet-
takoon niille miehille tarkasti ja viivyttele-
mättä kustannukset.” (Esra 6:1-8)

Juudan kansa eli vankeudessa yltäkylläi-
syydessä mutta alistettuna. Seinäreliefi  
kuvaa tilannetta, jossa vartija on kool-
taan pienempi.

Profeetta Hesekiel, joka toimi pap-
pina Jerusalemissa, siirrettiin muiden 
mukana vuonna 597 eKr. pakkosiirto-
laisuuteen Babyloniaan (Baabelin van-
keus). Siellä ollessaan hän sai israelilai-
sia koskevia näkyjä, joista koostuu He-
se  kielin kirja. Se alkaa: “Kolman tena -
kym menen tenä vuotena, neljännessä 
kuussa, kuukauden viidentenä päivänä, 
kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa 
Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja 
minä näin Jumalan näkyjä.” (Hes.1:1)

Mainittu Kebar-joki (Kabaru) oli 
suuri kanava, jossa johdettiin vettä Euf-
ratista ohi Nippurin. 
Tietoa Kooreksen arkistoista

Koores (Kyyros Suuri II, noin 576-529 
eKr.) valloitti Baby lonian, Median ja Lyy-
dian valtakunnat ja loi näin Suur-Persian 
valtakunnan. Vanhan testamentin mukaan 
juutalaisten pakkosiirtolaisuus (Baabelin 
vankeus) alkoi vuonna 597 eKr. kun Nebu-
kad  nessar II valloitti Jerusalemin ja tu-
hosi sen. Siirtolaisuuden päättymisestä 
teki päätöksen Koores, joka  valloitti 
Baby lonin vuonna 539 eKr. Hänen poi-
kansa Kam byses hallitsi vv. 539-521 ja 
hänen jälkeensä Daarejaves (Dareios), 
jonka aikana juutalaisten paluu käytän-
nössä toteutui  vuonna 517 eKr. (Dan. 
5:31)

Juutalaiset oli siirtolaisuuden aikana 
sijoitettu alueelle, jossa ovat edellisen 
sivun kartalla näkyvät kaupungit Uruk 
ja Nippur. 

Juutalaiset olivat menestyneet siir to -
laisina hyvin ja hallitsivat merkittävää 
osaa alueen kaupankäynnistä ja hal-
lintoviroista. Siksi osa heistä vastusti 
siirtymistä takaisin alku peräiselle koti-
seudulleen.7  Ennen siirto lai suuden päät-
tymistä kuninkaan oli käytävä arkistoista 
läpi ja todettava Koo rek sen aikanaan teke-
män päätöksen laillisuus. Tästä Vanhassa 
testamentissa mainitaan Esran kirjassa 

6:1-8:“Niin kuningas Daarejaves antoi 
käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin 
arkistossa, jonne myös aarteet koottiin.  
Ja Ahmetan linnasta, Meedian maakun-
nasta, löydettiin kirjakäärö, johon oli 
kirjoitettu seuraavasti: “Muistettava 
tapahtuma:  Kuningas Kooreksen en-
simmäisenä hallitusvuotena kuningas 
Koo res antoi käskyn: Jumalan temppeli 
Jerusalemissa, se temppeli rakennetta-
koon paikaksi, jossa uhreja uhrataan. 
Sen perustukset laskettakoon lujiksi, sen 
korkeus olkoon kuusikymmentä kyynä-
rää ja leveys kuusikymmentä kyynärää. 
Siinä olkoon aina rinnakkain kolme 
kivikertaa suuria kiviä ja yksi hirsiker-
ta uusia hirsiä; ja kustannukset suori-
tettakoon kuninkaan hovista. Ja myös 
Jumalan temppelin kulta- ja hopea kalut, 
jotka Nebukad nessar vei pois Jerusale-
min temp pelistä ja toi Baabeliin, annet-
takoon takaisin. Ne tulkoot paikoilleen 
Jerusalemin temppeliin, panta koon ne 
Jumalan temppeliin.”  “Niinmuodoin on 
sinun, Tatte nai, joka olet Eufrat-virran 
tuonpuoleisen maan käs kyn haltija, si-
nun, Setar-Boo senai, ja teidän virkato-
verienne, niiden afarsaki laisten, jotka 
ovat tuolla puolella Euf rat-virran, py-
syttävä siitä erillänne.  Antakaa Jumalan 
temppelin rakennustyön olla rauhassa. 
Juutalaisten käskynhaltija ja juutalaisten 

Historiallinen vankeusaika

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jehu-Obelisk-cropped.jpg?uselang=fi 
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Nykyisille tutkijoille ja arke-
ologeille on suuri apu tutkit-
tavan alueen sate lliitti kuvis ta. 
Viereisessä kuvassa on esillä 
Syyrian aluetta Lähi-idässä. 
Kuvaan on merkitty Ebla, joka 
oli todennäköisesti jo n. 2000 
eKr.  pohjoisesta, idästä ja 
etelästä tulevien kara vaanien 
kohtaamispaikka. Siitä muo-
dostui merkittävä kaup pakau-
punki. Sen pohjoispuolella si-
jaitsi Alep pon kau pun kivaltio, 
joka myö hem  min yhdisti Eb lan 
omaan valta pii riinsä. Har-
ranista itään sijaitsevat Tell 
Ha mou ka rin  ja Tell Bra kin 
kaupugit. Alla on kaksi sa-
telliittikuvaa, joista näkyy jo 
suoritettujen kaivausten jäljet.

uutta historiantietoa on kaivettu hiekan alta 
esiin vielä viime vuosikymmeninä. 
Karavaanien kohtauspaikka 
Ebla

Satelliitti kuvausten avulla on voitu 
selvittää entisten asutuskeskusten alu-
eita, rakennusten pohjia sekä aikanaan  
käytössä olleita kulkuteitä, joista yksi 
merkittävimmistä on Eblan kaupungin 
kautta kulkeneet kauppareitit. 

“Kuninkaalle, herralleni, auringon juma-
lalleni, sanoo täten Shuwardata, palve lijasi, 
kuninkaan palvelija, likaa jalkojensa poh jissa, 
tomua, johon sinä et jalkojasi pane! Kuninkaan 
jalkojen juu reen, herrani, taivaan auringon 
jumalani, seitsemän kertaa, seitsemän kertaa 
minä lankean eteesi, makaan mahallaan, ma-
kaan selällään. Sallikaa kuninkaan, herrani 
tietää, että Apirujen johtaja on noussut aseisiin 
maita vastaan, jotka kuninkaan jumala, herra-
ni antoi minulle, mutta minä olen lyönyt Apirut. 
Myös sallikaa kuninkaan, herrani tietää, että 
kaikki veljeni ovat minut hyljänneet, ja aino-
astaan Adbu-Heba  taistelee kanssani Apiru jen 
johtajaa vastaan. Ja Zurata, Akkon ruhtinas, 
ja Inda ruta, Aksafin ruhtinas lähettivät 50 
sotavaunua avukseni, sillä Apirut ovat minut 
ryöstäneet, mutta kuule, he ovat taistelussa 
minua vastaan...”

Nuolenpääkirjoituksella kirjoitettu 
kirje (savitaulu), joka kuuluu farao 
Amen hotep II  kirjeenvaihtoon (1390-
1352).  Kirjeessä mainittu Adbu-Heba 
oli Jerusalemin kuningas.

Kirjastot ja rauniot ovat osa ih  -
mis kun nan historiaa.

Tapahtumatietojen muistiinkirjoitus 
kuului kuninkaiden ja sotapäälliköiden 
vastuulle. Jotkut tapahtumista taltioitiin 
seinämaalauksiin, osa hautojen seiniin 
ja myös käyt töastiastoihin.Tästä on esi-
merkkinä egyptiläisten tapa kuvata tär-
keitä tapahtumia kuvina. Niihin liitettiin 
se los tava teksti, joka viittasi tekijään. 
Päivittäinen kirjeenvaihto taltioitiin 
hallitsijan arkistoon, josta esimerkkinä 
Amarnan arkisto Egyptissä.9

Jerusalemin kaupunki on arkistojen 
mukaan ollut tunnet  tu jo n. 2000 vuot-
ta eKr.  Adbu-Heba oli Jerusalemin ku-
ningas, jolla oli kir jeenvaihtoa Egyptin 
hallitsijan  Amen hotep II (1390-1352 

eKr.) kanssa. Amar nan ar kis tossa, jossa 
oli 382 faraon kirjeenvaihdossa käytet-
tyä savitaulua, on useita tästä yh teyden-
pidosta. Arkisto löytyi vuonna 1887. 
Kirjeenvaihdossa käytettiin nuo lenpää-
kir joitusta, joka oli yleisesti diplomaat-
tien käyt össä. Sitä osasivat hal lin    to virka-
miehet myös Egyp tissä – vaik ka heidän 
oma kirjoitustyylinsä poik  kesi tästä ns. 
alkuperäisestä, vanhasta kir joi tus tavasta. 
Raa matussa Jerusalem mai nitaan ensim-
mäisen kerran, kun Abraham saapui Ka-
naa nin maahan. Jerusalem oli silloin ka-
naanilaisten pik ku ruhtinaiden kaupunki.  
Jerusalemin kehittyminen merkittäväksi 
kaupungiksi alkoi vasta kuningas Daavi-
din aikana. 

Egypti ja vanhat tiestöt ovat historian-
tutkijoiden mielenkiinnon koh teena. Paljon 

Kaupunkivaltiot syntyvät, kun kielten sekoittumisen 
jälkeen pienet yhteisöt kasvavat kaupungeiksi ja edel-
leen kaupunkivaltioiksi. Niiden rauniot toimivat nyt 
arkistoina, joita arkeologit pyrkivät tulkitsemaan - ku-
kin omien uskomustensa mukaisesti.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ebla9.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla9.JPG
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naa käsittäviä luetteloita.
Eblassa käytettiin kiilakirjoitusta, ku-

ten lähes koko Mesopotamian alueella. 
Vaikka kirjoitusmerkit olivat samoja, on 
niiden tulkitseminen ollut hankalaa, koska 
itse kieli on erilaista. 

Kirjoitustaito on ollut käytössä aivan 
Nooan ajoista lähtien. Sen omaksuivat 
käytännön työssä olleet asukkaat ja sitä 
opetettiin myös kouluissa. Tästä on to-
disteena Niiniven kaupungin raunioista 
löytynyt luokkahuone. Vaikka kielten 
sekoitus jakoi alueella asuneet heimot 
kielialueisiin, jäi kiilakirjoitus kunkin 
ryhmän käyttöön.

Kiilakirjoitus olikin yleisessä käytössä 
Mesopotamian ja Egyptin alueella  kaup-
piaiden, hallitsijoiden ja diplo maat tien 
keskuudessa. Tästä on runsaasti näyttöä 
myös Egyptin faraon ja hänen virka-
miestensä käymässä kirjeenvaihdossa ra-
jojen ulkopuolella olevien kanssa - siitä-
kin huolimatta, että Egyptissä oli käytössä 
omaperäiset kirjoitusmerkkinsä. 

Eblan kaupunkivaltion kukoistuksen 
aikana, noin v. 2400-2100 eKr., se oli 
merkittävä ka ra vaanien läpikulkupaikka, 
josta muo dostui myös kaupankäynnin kes-
kus. Kaupungin alue käsitti noin 60 heh-
taaria ja asuinpaikkoja alueella oli noin 30 
000. Ympäröivää maata käytettiin viljelys-
ten ja suurten lam mas laumojen tarpeisiin. 
Villa ja siitä valmistetut tuotteet olivat kau-
pungin tärkeitä tulonlähteitä. 

Tunnettuja Eblan kunin kaista ovat 
Igris'-Halam, Ebriu ja Ibrium.11 Heidän 
aikansa hääseremoniaa kuvataan savitau-
lussa seuraavasti: "Lopuksi kuningas ottaa 
kuningattaren isänsä taloon seuraavalla 
tavalla: sulhanen ojentaa morsiamelle 
kultaisen rannerenkaan samalla, kun uh-
rataan yksi lammas Auringon jumalatta-
relle ja yksi kuninkaan edesmenneelle isäl-
le. Sen jälkeen kuningas vie kuningattaren 
isänsä taloon. Ja hääpäivänä kuningas 
valelee oliiviöljyä kuningattaren päähän."

 Kaivausten perusteella voidaan olet-
taa, että alueen ensimmäinen vuo sisata oli 
rakentamisen, kehittymisen ja kasvamisen 
aikaa. Tämän jälkeen so taisat naapurit 
hävittivät syntyneen kaupungin. Alueen 
edullisen sijainnin vuoksi kaupunki raken-
nettiin uudelleen. Tämän jälkeen kaupunki 
rakensi ympärilleen muurit suojatakseen 
kaup papaikkaa ja arvokkaita kaup pata va-
roi ta, kuten arvometal leja, puutavaraa ja 
tekstiilituotantoa. 

Akka dilaiset onnistuivat kuitenkin 
valtaamaan alueen. He jatkoivat kauppa-
miesten tuntemalla alueella kaupankäyntiä. 
Myöhemmin kaupungin pohjoispuolella 
sijaitseva Aleppon yhdisti Eblan omaan 
valta piiriinsä. Yhdistymisestä huolimatta 
heet tiläiset valloittivat ja tuhosivat kaupun-
gin.

Eblan valloituksen yhteydessä kävi ku-
ten Niinivessäkin. Kaupungin savitaulut 
muuttuivat kuumuudessa koviksi, mutta 
säilyttivät sisällön raunioissa tulevia tut-
kimuksia varten. Hyvän sijaintinsa vuoksi  
hävi te tyn kaupunkialueen läpi kulkivat ka-
ravaanit ja pitivät paikkaa osittain asut tuna 
aina noin vuoteen 200 eKr.

Urin hautalöytöjen joukossa oli useita 
härkä-aiheisia kuvia, patsaita ja koris-
teita. Voidaankin olettaa, että sekä härkä- 
että ih miskasvoinen härkä loivat asioihin 
järjestystä ja musiikkiin kulloinkin sopi-
van rytmin. Kuvan ihmiskasvoinen härkä 
on Eblan löytöjä.

Farao Thuthmosis III, joka hallitsi vuo-
sina 1479-1425 eKr. on kirjannut arkis-
toonsa merkintöjä Eblasta kauppapaikka-
na. Samoin Akkadin kaupunkivaltion (n. 
2200 eKr.) kirjoituslöydöissä mai  nitaan 
Ebla. 

Aluetta ryhdyttiin kartoittamaan 
vuon na 1964 Rooman yliopiston tutki-
joiden toimesta.10 Kaivausten jatkues-
sa kaupungin mer kittävä historia alkoi 
paljastua. Vuonna 1974 jKr. kaupun-
gin hallin tovirkamiesten käytössä ollut 
savitauluar kisto löydettiin. Se sisälsi n. 
17 000 osittain rik koutunutta savitaulua 
sekä yli 2000 ehjää. Merkittävä osa ehjien 
savitaulujen teksteistä on pystytty jo lu-
kemaan. Savitaulujen joukossa on tietoa 
ajan tapahtumista, uskonnosta ja tietees-
tä. Myös veronkantoon liittyvät asiakirjat 
ja selvitykset maaveroista vallatuilla alu-
eilta sekä luettelot laiminlyöntien seura-
uksista kuuluivat arkistoitavien asioiden 
joukkoon. Arkistojen perusteella on voitu 
päätellä, että kaupunkivaltion hallinto oli 
hyvin tehokas. Sitä ylläpidettiin kunin-
kaan toimesta mutta yhteistyössä rikkai-
den kauppiaiden kanssa.

 Savitaulujen joukossa on sume rinkielen 
sanaluet te loita, ajan hakuteos, maan tie-
teellinen sanakirja ja luettelo 289 kaupun-
gista. Näitä tietoja oli tarvittu keskeisellä 
paikalla olevassa kauppapaikassa.

Eblassa käytetty  oma kieli kuuluu 

Eblan raunioista löytyneiden savitau-
lujen tekstit kertovat kauppapaikan 
päiväkohtaista tietoa. Yllä olevan savi-
taulun teksti: "Ensimmäisenä ja toisena 
vuonna Villatalon varastossa oli 4 042 
palaa kangasta, 430 korkealuokkaista 
moniväristä puse roa ja 2 837 muuta 
moniväristä puseroa." Tekstin sisältö 
ei poikkea tämän päivän torikauppiaan 
varastoinventaarista.

see miläisten kielten ryhmään kuten ara-
bia, akkadi, jota puhuttiin Assyriassa ja 
Babylonissa sekä hebrea.

Näin pienellä alueella puhutut useat 
kielet ovat osoitus siitä, että kielten se-
koitus rikkoi heimojen sisällä olevien 
perhekuntien yhteyksiä ja tästä seura-
sivat kielimuurit, kun pienet yhteisöt 
kasvoivat kaupunkivaltioiksi. Ei siis 
ihme, että Eblan savitaulujen joukossa 
on eblalais-sumeri laisia,  noin 1500 sa-

Eblan raunioita on tutkittu 
vuodesta 1964. Satelliittikuvi-
en avulla on myös kaupungin 
ympäristö kartoitettu. Merkit-
tävä tapahtuma oli kaupungin 
kirja-arkistojen löytyminen 
vuonna 1974. Ne olivat maan 
alla olevissa arkistohuo neissa.  
Arkiston mer kitys on suuri 
koska se kertoo asioista, jotka 
tapahtuivat ennen Niiniven 
suuruuden aikaa. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla_clay_tablet.jpg
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Nimrud pääkaupunki ja ensim-
mäisiä kauppakaupunkeja
Mesopotamian pohjoisosassa olevan 
Nimrudin kaupungin raunioihin oli kät-
ketty suuri määrä taide- ja käyttöesineitä  
Assyrian  valtakaudelta, 1200-600 eKr. 
Nimrud sijaitsee Niiniven kaupungin ete-
läpuolella Tigris-joen varrella. Raamattu 
kertoo kaupungin perustamisesta: ”Ja 
Kuusille (Haamin poika) syntyi Nimrod. 
Hän oli ensimmäinen valtias maan pääl-
lä.  Hän oli mahtava metsämies Herran 
edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava 
metsämies Herran edessä niinkuin Nim-
rod." Ja hänen valtakuntansa alkuna 
olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne 
Sinearin maassa.  Siitä maasta hän lähti 
Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-
Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja 
Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. 
(1. Moos 10:8-12) Luettelossa mainittu Kelah 

on Nimrudin vanha nimi. Kaupunki oli 
merkittävä kauppapaikka, jonne tuotiin 
raaka-aineita Välimeren rantakaupungeis-
ta ja Egyptistä käsityöntekijöitä varten. 
Hautalöytöjen perusteella siellä valmis-
tettiin mm. hienovalu- ja takotuotteina 
koristeita ja käyttöesineitä kullasta. 

Ashurnasirpal II (883-859 eKr.) aloit-
ti vanhan kaupungin laajennustoimet ja 
siirsi kaupunkiin runsaasti uutta väkeä.  
Uudisrakennusten joukossa oli useita 
zikkurat-temppeleitä. Eräs suurimmista 
oli pyhitetty taiteen ja kulttuurin juma-
lalle. Kuninkaan palatsi oli kooltaan noin 
200 x 130 m.  Sen sisäänkäynnin vartioi-
na olivat siivekkäät leijonapatsaat, jotka 
nyt ovat näytteillä British Museumissa.

 Nimrud oli Assyrian pääkaupunki 
150 vuoden ajan ja siellä asui yli 100 
000 ihmistä. Kuningas Sargon siirsi 
hallintansa Nimrudista Dur-Sharukiin, 

mutta sen hävityksen jälkeen pääkau-
punkioikeudet siirrettiin Niinivelle. Nim-
rud tuhottiin samaan aikaan ja samalla 
tavalla kuin Niiniven kaupunki. Niini-
ven tapahtumista tulee lisätietoa myö-
hemmin tässä kirjassa.

1950-luvun aikana suoritetuissa rau-
nioiden kaivauksissa löytyi suuri mää-
rä savitauluja, jotka käsittivät Assyrian 
hallitsijoiden kirjeenvaihtoa ja virallisia 
hallintoasiakirjoja, Nimrud-kirjeitä. Nä-
mä koskivat sitä aikaa, jolloin Nimrud 
oli pääkaupunkina. Tärkeää tietoa si-
sälsi kirjeenvaihto, joka käsitteli kau-
pankäynnin vaikeuksia mm. Välimeren 
kaupunkien Tyyron ja Siidonin kanssa, 
jotka harjoittivat osittaista kauppasaar-
toa. Näiden kaupunkien tapahtumista 
kerrotaan Raamatussa 15 eri paikassa. 
Savitauluissa oli runsaasti tietoa myös 
kauppayhteyksistä Egyptiin.

Kuninkailla oli kaupungissa  suuri 
haaremi, jossa vaimot ja sivuvaimot pal-
velijoineen elivät eunuk-vartijoiden suo-
jaamina. Kuninkaiden haaremin alle pii-
lotetuissa hautaholveissa säilyivät nämä 
mainitut aarteet nykypäivään. Löydön 
teki vuonna 1988 arkeologi Muzahim 
M. Hussein. Hautapaikkoja oli useita. 
Välikellarissa oli monta kammiota, joita 
haudanryöstäjät eivät olleet havainneet. 
Siellä oli satamäärin kullasta ja hopeas-
ta sekä jalo- ja korukivistä tehtyjä tai-
de- ja käyttöesineitä. Löydetyn kullan 
paino oli yli 40 kg. Osa koruista kuului 
kuningas Tiglatpileser III:n puolisolle 
Jabanille. Esineistöä esiteltiin vuonna 
1990 Bagdadissa Iranin museossa. So-
tatoimet Irakia vastaan aiheuttivat sen, 
että koko aarteisto siirrettiin salaiseen 
pankkiholviin. Sieltä ne löydettiin 13 
vuoden jälkeen vuonna 2003.

Tigris-joen uoma ei pysynyt paikallaan. Siksi kaupunkeihin tehtiin joelta suuria 
kanavia. Kuvan Nimrud-kaupungin rauniot sijaitsevat myös tänään kaukana joesta. 
Raunioihin on merkitty palatsin haaremin paikka, jonka alta haudat löydettiin.

1) Ihmispäiset siivekkäät leijonat var-
tioivat Nimrud-kaupungin hallituspa-
latsin sisäänkäyntiä. Ne rakensi As-
hurnasirpal II (883-859 eKr.). Ne ovat 
näytteillä British Museumissa. 
2) Bronssireliefin osa Nimrudin kau-
pungin Balawat-palatsin sisäänkäynnin 
koristelusta joka kertoo Shalmaneser 
II:n urotöistä.
3) Nimrudin hautaesineiden joukossa 
oli noin kilon painoinen kultakruunu, 
joka oli kuulunut Mullissu-mukan-
nisat-Ninua-nimiselle assyrialaiselle 
kuningattarelle.11A

1

2

3
CWA Features > Iraq > Nimrud – The Treasures of the Queens
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Tell Brakin raunio kum pu kohoaa noin 40 metriä ympäristöään korkeammalle. Rau-
nioista on kaivettu esiin suuri basaltti loh kare, joka on tuotu paikalle jostain tulivuo-
ren läheisyydestä - mahdollisesti Ara ra tin alueelta. Arvioidaan, että veistetyn ki ven 
paikalle rakennettiin myöhemmin  temppeli.

Linkojen käyttö oli osa organisoitua so-
dankäyntiä. Joukkojen eturivissä olivat 
pieniä ammuksia käyttävät linkomiehet. 
Suurikokoisten linkojen paikka oli ensim-
mäisen taisteluportaan takana. Kuvassa 
eturivin linkomiehet heittovalmiudessa.

tuotteita, joita käytettiin vaih   totavarana 
kaupan yhteydessä. Kaupungin muurin 
ulkopuolella maatalous kukoisti kaste-
lukanavien ansiosta. Tuotteet vietiin 
kaupunkiin myyntiin. Näin koko kau-
punkiyhteisö kasvoi ja vaurastui, ja sai 
kehittyä tärkeänä kaup papaikkana yli 

500 vuoden ajan. Aivan kuten myö-
hemmin Eblan ja Alep pon välillä kehit-
tyi valloi tus halui nen kilpailu myös Tell 
Hamou karin kohtalona oli kilpailevien 
yhdyskuntien hyökkäykset. Niiden seu-
rauksena kaupungin suojamuurit mur-
rettiin ja alue tuhottiin. Taistelun jäljiltä 
rauni oista on löydetty runsaasti savi-
kuulia. Niitä käytettiin todennäköisesti 
lingon am muk sina. Chicagon yliopiston 
ja Syyrian muinaismuistoviraston arkeo-
logit keräsivät 20 x 20 m:n alueelta kuu-
lia noin 2300 kpl. 

Tell Brak, alkuperäiseltä nimeltään 
Nagar ja Eblan kaupunkiluettelossa 
nimellä Brakigo, on Pohjois-Mesopo-
tamian suurin rauniokumpu. Se on kool-
taan noin 800 x 400 m ja sen kerrostumat 
kohoavat 40 m:n korkeuteen.

Arvioidaan, että se on perustettu sa-
moihin aikoihin kuin läheinen Tell Ha-
moukar ja etelän Ur. Kaupungin keskus-
ta käsitti noin 40 ha:n alueen ja sitä ym-
päröi 150 ha:n lähiö. Professori Henry 
Wright Michiganin yliopistosta paikansi 
satelliittikuvien avulla 15 km:n säteellä 
kaupungista 115 muinaista asuinpaikkaa. 

Tell Hamoukar ja Tell Brak

Mesopotamian pohjoisosaan, Niini-
ven ja Aleppon kaupunkien väliselle 
kauppatielle (merkitty karttaan) perus-
tettiin jo varhain asuinyhteisöjä, joista 
kasvoivat ensimmäiset kaupunkival-
tiot. Tämän päivän arkeologit tutkivat 
niistä aikansa suurkaupungiksi kasva-
neen Urukin lisäksi Tell Hamou karin 
raunioita ja Tell Brakin raunio kukkulaa. 
Molempien perustamisajankohdan ar-
vellaan oleva suunnilleen saman kuin 
Urin kaupungin, joka sijaitsee etelässä 
Persianlahden rannalla. Kysymyksessä 
ovat siis ensimmäiset kau punkivaltiot 
ve den  paisumuksen jälkeen. Niiden 
kautta kulkivat kauppatiet myös eteläi-
seen Mesopotamiaan.

Nämä varhaiset kaupungit kasvoi-
vat Eufratin yläjuoksun vaikutusalu-
eelle. Joen vesivarat hyödynnettiin 
kanavia ja vesialtaita rakentamalla 
ja viljelys alueita laajentamalla. Kas-
vavien kaupunkien hallinnossa otettiin 
käyttöön yhteiskuntarauhan takaavat lait, 
kaup patavat ja virka mieskoneisto. Kir-
joitus- ja  eri alojen käsityötaito loivat 
edellytykset kehittyvälle pienteollisuu-
delle ja kaupalle.

Tell Hamoukarin kaivauksissa löyty neitä 
kauppiaiden sinettejä, joilla leimattiin 
kauppatavaroita. Alakuvan savikuulia 
käytettiin taistelussa. Suuria, noin 10 
cm:n läpimittaisia ammuksia käytettiin 
rakenteita vastaan mutta pienemmät, 
noin 3-4 cm:n kuulat oli tarkoitettu lähi-
taisteluun. (TKL 6/2006)

Tell Hamoukarin kau-
pungin  v iras to-  ja 
hal lin to rakennukset 
tuhottiin polt tamalla. 
Raunioiden perusteella 
kaupungissa asuttiin 
hyvin varustetuissa 
asunnoissa ja varas-
to raken nuk set olivat 
suuria. Rau nioista löy-
tyi myös taistelussa 
menehtyneiden luu-
rankoja.

Tell Hamoukarin kaupungilla oli 
16 ha:n ydinkeskusta, jonka ympärille 
levisi 280 hehtaarin laajuinen asutus.12  
Alueelle tuotiin raaka-aineita kuten puu-
ta, pe rusmetalleja ja terien valmistuk-
seen kuparia ja laavalasia (obsi daania). 
Niistä valmistettiin pajoissa ja vers taissa 

Photo: historiaantigua.es

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/
Loewenjagd_-645-635_Niniveh.JPG
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Kuvassa näkyy Mohenjo-daron aluetta yläreunassa temppelin kaupunkialue. Asuk-
kaiden määrä alueella on ollut  35 000. Kaupunkeja oli rínnakkain kaksi, joilla oli 
molemmilla nykyaikainen asemakaava.

Mohenjo-daron rauniokaivauksissa on löytynyt run-
saasti kaupankäyntiin ja korkeaan kulttuuriin viittaa-
via esineitä, joilla on yhteisiä piirteitä Mesopotamian 
alueen löytöihin.

rin toimesta aloitetut kaivaukset toivat 
esiin kaksi suurta kaupunkialuetta, joita 
nyt pidetään esimerkkinä edistykselli-
sestä kaupunkisuunnittelusta. Yhdessä 
ne muodostivat kaksoispää kaupungin, 
joiden molempien ympärysmitta oli yli 
viisi kilometriä.

Kaupunkirakentamiseen oli käy-
tetty poltettua tiiltä. Kaupunkialue sai 
nimekseen Mohenjo-daro. Kaksitoista 
9-14 m leveää katua jakoi kaupungit 
tiilitalokortteleihin. Asukkaita alueella 

on ollut arviolta noin 35 000. Kaupunki-
laisilla oli käy tössä kaikki mukavuudet 
kylpy löis tä lähtien. 

Kaivauksissa on löydetty runsaasti 
mm. kaiverrettuja kivisinettejä sekä pat-
saita, jotka antavat hyvän kuvan osaami-
sen tasosta.

Dilmun  ja Mohenjo-daron historiat 
yhdistyvät aikana jolloin Nooan jälke-
läiset levittäytyivät kielikysymysten ja 
valtapyrkimysten vuoksi ulos Mesopo-
tamian alueelta.

Saarien haudoista  ja kaivauksista on löy-
tynyt runsaasti sinettejä, jotka osoittavat, 
että yhteydet Mesopotamian alueelle ovat 
olleet vilkkaat.

Arvion mukaan itse kaupungissa asui 
noin 20 000 asukasta.

Kaivaukset alueella käynnisti Max 
Mallowan vuonna 1937. Niitä jatkettiin 
1970-luvulla Lontoon yliopiston toi-
mesta ja Michiganin yliopiston vetämä-
nä 1990-luvulla. Raunioista löytyi osia 
“silmätemppelistä”, joka tunnetaan 
sadoista alabasterista valmistetuista 
sil mä  veistoksistaan. Silmät kuvaavat 
temppelin ajattomuutta. Temppelin sei-
nissä oli kuparilevyjä, savikartioita ja 
kultatöitä. Alueelta löydetyt savitaulut 
on arvioitu vanhimpien Mesopotamian 
alueelta löy dettyjen savitöiden jouk-
koon.

Kaupungin kasvaessa alueelle ke-
hittyi seemiläinen Akkadin valtakun-
ta, jonka perustajana oli Sargon Suuri. 
Akka dian valtakunta ulottui laajim-
millaan Välimeren Kyprokselta Etelä-
Meso pota miaan ja alueen käyttökie-
leksi tuli sumeri-akkadin kieli. Valloi -
tuksensa aikana Sargon hävitti Syyrian 
hallinto keskuksena toimineen, aikai-
semmin mainitun Eblan kaupungin. 

Tell Brak toimi Akkadian kunin-
kaan Naram-Sinin aikoihin pohjoisen 
valtakunnan hallintokeskuksena, jonne 
sijoitettiin osa sotaväestä. Silloin kau-
pungin ympärille rakennettiin paksut 
muurit. Kuten näidenkin kaupunkien 
historiasta voimme arvioida, oli kielten 
sekoi tuksen jälkeinen aika hyvin vil-
kasta ja sotaisaa. Tell Brakin alueella 
asuttiin vielä 600-luvulla jKr.
Bahrainin saarivaltio

Lähes kokonaan hiekan peit  tämä ja 
öljytornien hallitsema Persianlahdel-
la sijaitseva Bah rainin saari ja siihen 
kuuluvat saaret ovat olleet viljavia ja 
asuttuja vuosituhansia sitten. Alueilla 
tehdään nykyään runsaasti arkeologisia 
kaiva uksia.13 Niiden perusteella on voi-
tu todeta, että nämä saarialueet ovat ol-
leet tärkeitä kulttuurikeskuksia ja kaup-

papaik koja jo tuhansia vuosia sitten.
Ilmakuvien perusteella vanhoja hau-

takumpuja on löytynyt runsaasti ja niistä 
saatujen todisteiden mukaan yhteydet  
mm. Urin kaupungin kanssa ovat olleet 
vilkkaat jo 2000 vuotta eKr.

Saareen muodostui Dilmun kaupun-
kivaltio. Aikaa myöten alueista kehittyi 
kaupan keskus. Sen kautta kulkivat 
kauppatiet Mesopotamiasta Intiaan. 
Dilmun oli myöhemmin Assyrian va-
sal li valtio. Babylonian valloitettua alu-
eet, jatkoi kaupunki uuden valloittajan 
alaisuudessa. Kaup pateiden muuttuessa 
ja Välimeren alueen merkityksen kasva-
essa, menettivät saaret yhteyspaikkana 
merkitystään. Aleksanteri Suuren aikana 
kaupungin nimi oli Tylos. Sen merkitys 
kasvoi helmikaupan vuoksi siten, että 
aluetta pidettiin merkittävänä kauppa-
paikkana aina 300-luvulle eKr. saakka.
Mohenjo-daro

Persianlahden pohjoisrantaa seu-
raten kauppa-alukset purjehtivat kohti 
Intiaa. Suuri kaupunkivaltioiden rypäs 
syntyi Indusjoen suiston pohjoispuolel-
le noin vuonna 2300 eKr. Tuhat vuotta 
myöhemmin kaupungit valloitettiin ja 
tuhottiin - tai niitä kohtasi luonnonkata-
strofi .14 Myytti kadonneesta kulttuurista 
jäi elämään ja muut tui todeksi kun 1920- 
ja 1930-luvulla löytyivät kaupunkien 
rauniokummut Keski-Pakistanin alueel-
ta. Vuonna 1944 sir Morti mer Wheele-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjo-daro_Priesterk%C3%B6nig.jpeg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjo-daro.jpg
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Arkeologien mukaan Niilin yläjuok-
sulla sijainnut Ylä-Egypti ja pohjoisen 
Niilin suistoalueella sijainnut Ala-Egypti 
olivat omia valtioita, jotka yhdistyivät 
noin 3100 eKr. Silloin oli Egyptin kult-
tuurissa vielä monia muinaisen Meso-
potamian kulttuurista lainattuja piirtei-
tä. Mesopotamiassa kukoisti tuolloin 
Uruk-kulttuuri. Yhdistymiskausi osui 
luultavasti Naqada III -kauteen jolloin 
Egyptin ensimmäiset dynastiat syntyivät

Arviot Egyptin varhaishistorian  ajoi-
tuksesta ovat aiheuttaneet väittelyä arke-
ologien kesken ja ne ovat myös ristiriidas-
sa Raamatun ilmoittamien tapahtumien 
kanssa.15 Ero on suuri, sillä 1. ja 2. Moo-
seksen kirjan mukaan vedenpaisumus ta-
pahtui noin 2340 eKr. Haamin maahan 
(Egyptiin) syntyivät ensimmäiset kau-
punkivaltiot joitakin satoja vuosia tämän 
jälkeen. Alueelle siirtynyt kansa kutsui 
itseään nimellä Misr. Nimi liittyy Noo-
an lapsenlapseen Mizraimiin. (Mestraim) 

Todennäköisesti Egyptin dynastian al-
ku liittyy häneen. Heprealaiset  kutsuvat 
Egyptiä Mestraimiksi. Osa aika-arvioista 
perustuu Manethon historian tulkintoi-
hin. Hän kirjoitti Egyptin historian Ale-
xandrian kirjaston käyttöön 300-luvulla 
eKr. 
600 vuotta liikaa aikaa

Ajoitustarkastuksia tehtiin 1960-lu-
vulla. Silloin nobelisti Willard Libby 
(hiili-14-ajoituksen keksijä) oli Egyp-
tissä kalibroimassa ja ajoittamassa hau-
talöytöjä. Hän totesi, että arkeologien 
arvioimat vuosilaskelmat olivat yli 600 
vuotta suuremmat kuin tarkkoihin ta-
pahtumiin kalibroidut mittausajat. Tämä 
tieto jäi tutkimuskansioihin ja arkeolo-
gien  raporttien sivuhuomautuksiin.16 

Arkeologit eivät silloinkaan halunneet 
muuttaa ajoitustaan siten, että se olisi 
ollut yhteensovitettavissa Raamatun ai-
kamääritteiden kanssa.
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