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Esipuhe
Tämä uusi julkaisu seuraa pitkälti kirjan

Muinaisten  kansojen  uusi  kronologia
tähtitieteen  avulla,  II  painos todisteluja.
Jäljempänä tähän kirjaan viitataan nimellä
”uusi  tutkielma”.  Tässä  kuitenkin
tarkastellaan  pimennyksiä  jonkin  verran
erilaisesta näkökulmasta.

Tieteellinen näkökulma muinaisiin 
pimennyksiin

Avaruushallinto  NASA  kertoo,  että
muinaisten  auringonpimennysten
lasketussa  sijainnissa  voisi  olla  enintään
noin    10   kilometrin   virhe.1    Tässä
tutkielmassa  sovelletaan  tätä  tiukkaa
kriteeriä muinaisiin pimennyksiin. Lisäksi
pyritään    soveltamaan    assyriologien
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arviointeja  siitä,  että  muistiinmerkityt
pimennykset  olivat todennäköisesti hyvin
peittäviä.
 Näiden  kriteerien  perusteella  voidaankin
löytää  hyvin  yllättäviä  ja  jopa  outoja
havaintoja muinaisesta historiasta.

Babylonian liikeasiakirjat

Uudessa  tutkielmassa  kiinnitettiin
tarkempaa  huomiota  muinaisten
babylonialaisten  kirjoittamien
liikeasiakirjojen  päiväyksiin.  Tässä
tutkielmassa  kerrataan näiden
liikeasiakirjojen  paljastama  tulos,  joka
pidentää  kronologiaa  useilla  vuosilla.
Uutena  piirteenä  tässä  tutkielmassa  on
Stellarium ohjelman  käyttö.  Sen  avulla
saadaan  uutta,  tarkennettua  tietoa  myös
Babylonian historiasta.  

Näiden  Babylonian  liikeasiakirjojen
päiväysten   perusteella   vuoden   763  eaa.
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auringonpimennystä  ei  ole  mahdollista
soveltaa Assyrian historiaan.

Outoja häiriöitä pimennyksissä

Otetaan tähän kohtaan aluksi teoriat
mustista aukoista. Niiden olemassaoloa ei
ole  havaittu  kaukoputkilla,  sillä  ne  eivät
säteile  valoa.  Niiden  olemassaolon  voi
havaita  vain  sen  vaikutuksen  perusteella,
joka niillä  on ympäristöönsä.  Esimerkiksi
valon  taipuminen  tai  tähden  kiertäminen
ympäri  pistettä,  jossa  ei  näytä  olevan
mitään, antaa aiheen olettaa mustan aukon
olemassaolosta.

Samankaltaisia  häiriöitä  löytyy  kun
tarkastellaan  huolella  muinoin
ylöskirjattuja  auringonpimennyksiä   ja
pidetään  kiinni  siitä,  että  ne  todellakin
tapahtuivat  edellä  kuvailtujen  tiukkojen
tieteellisten kriteerien puitteissa.

Näiden      voimakkaiden      häiriöiden
– 13 –



esiintyminen  saattaa  olla  pääsyy  siihen,
että tutkijat pitävät yleensä kiinni vuoden
763  eaa.  soveltamisesta  Assyrian
auringonpimennykseen. Tässä tutkielmassa
tarkastellaan  sitä,  miten suuria nämä
häiriöt ovat ja  lopuksi  pohditaan  mikä
voisi  olla  häiriöitä  aiheuttava  ”musta
aukko”   muinaisessa  historiassa  ja
voidaanko  sen  aiheuttamia  häiriöitä
korjata.

Vapaa kronologia

Nykyinen  vanha  kronologia  soveltaa
tällaista ”vapaata kronologiaa” eli siinä ei
sovelleta muinoin havaittuja  pimennyksiä
kronologian  tueksi.  Jotkut  viittaukset
muinaisiin  pimennyksiin  on  lisäksi
ristiriidassa  edellä  esitetyn  tieteellisen
kriteerin kanssa. Tältä osin uusi tutkielma
soveltaa  tätä  vapaata  kronologiaa,  sillä
siinä  esitetään  muutamassa  kohdin
suurempaa    virhemarginaalia    NASAn
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tekemiin  laskelmiin.  Tämä  uuden
tutkielman kronologia sisällytetään pääosin
tämän tutkielman vapaaseen kronologiaan.

Järjestys se olla pitää

Tässä     tutkielmassa     on     hiukan
”paranneltu”  tarkasteltavien  asioiden
järjestystä,  niin  että  ne  ovat  suunnilleen
aikajärjestyksessä.  Tarkastelu  aloitetaan
500-luvulta eaa. ja edetään askel kerrallaan
ajassa taaksepäin.

Aluksi  tarkastellaan  Babylonian  ja
Assyrian  kronologiaa  ja  sen  jälkeen
Egyptin  kronologiaan  liittyviä  pimen-
nyksiä.

Viitteet

1 timeanddate.com/eclipse/accuracy.html
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1. Savitaulu VAT 4956
Tämän  savitaulun  ensimmäisellä  rivillä

sanotaan  sen  ajankohdasta:  ”Babylonin
kuninkaan Nebukadnessarin 37. vuotena.”2

Tutkijat ovat soveltaneet tämän savitaulun
tiedot  vuodelle  568  eaa.3 Se  on  ollut
tutkijoiden  kenties  vankin  perustelu
nykyiselle vanhalle kronologialle. Siinä on
kuitenkin suuria puutteita.

Tästä  on  ilo  nyt  esitellä  uutta  tutkittua
tietoa tästä aiheesta.

9. nisannu

Savitaulun  alkuriveillä  kerrotaan,  että
kuu   oli   1.   kuukauden   eli nisannun
9.  päivänä  noin  kyynärän  päässä  Beta-
Virginis  eli  Neitsyt  tähdistöstä,  ”sen
edessä”.  Tästä  päätellen  kuu  on  voinut
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olla  Neitsyt  tähdistön kuviteltujen
”kasvojen” edessä.  Se saattoi   olla myös
”sen  edessä”  hiukan  viistosti,  jopa
”käden” alapuolella.

Tutkijoiden  mukaan  vuonna  568  eaa.
tämä etäisyys oli  29.  huhtikuuta,  joka oli
nisannu kuukauden 8. päivä. Tutkijat ovat
väittäneet  että babylonialainen kirjuri  teki
tässä kohtaa virheen. 

Kuu ja Neitsyt-tähdistö 29. huhtikuuta, 
568 eaa. (8. nisannu) Paikka: Babylon, Irak
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Jos siinä on virhe, mistä kyseinen virhe
johtuu? Vai voisiko olla  niin,  että  mitään
virhettä ei siinä asiassa ole tapahtunut?

Historialliset tiedot

Kun  perehdytään  lähemmin  savitaulu
VAT  4956:n  rakenteeseen,  voidaan
huomata  sen  olevan  hyvin  poikkeuksel-
linen.  Vaikuttaa  siltä,  että  tämä  on
pääasiassa  muinaisajan  tähtitieteellinen
tutkielma.  Mutta  se  sisältää  myös
historiallisia  muistiinmerkintöjä.

Rivillä 5 sanotaan:

[nisannun]  20.  [päivän]  aamulla  aurinkoa
ympäröi  halo.  Keskipäivän  ympäri  ...  ...
sade ... Itään venyi sateenkaari.

Rivillä 6 ja 7 sanotaan:

Kuukauden XII 8. päivästä 28. päivään joen
korkeus nousi 3 kyynärää ja 8 sormea. 2/3
kyynärää [puuttui] suuriin tulviin [….]
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 tapettiin  kuninkaan  määräyksestä. Siinä
kuussa  kettu  saapui  kaupunkiin.  Yskä  ja
pieni risutu-tauti

Vaikka  tämä  on  päivätty  Nebukad-
nessarin 37. vuodelle, näillä riveillä 6 ja 7
kuvaillaan oletetun 36. hallitusvuoden
viimeisen kuukauden loppua.

Monia  muitakin  rivejä  löytyy.  Niissä
kuvailtujen  asioiden  vuoksi  on  syytä
olettaa  että  ne  kuvaavat  historiallista,
reaaliaikaisesti  muistiinmerkittyä  tietoa.
Tämä  piirre  herättääkin  aluksi  suurta
ihmetystä,  kun  luodaan  tarkka  silmäys
savitaulun  tähtitieteellisiin  merkintöihin.
Niistä voisi sen sijaan olettaa, että ne eivät
ole kirjoitettu samaan aikaan.

Jupiter oli Skorpionin yläpuolella

Tämä on huomattava yksityiskohta, joka
on usein  jäänyt  huomioimatta.  Rivillä  13
kerrotaan, millainen oli näkymä juuri kun
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kolmas eli simanu-kuukausi alkoi:

Merkurius  kulki  Marsin  alapuolella  itään;
Jupiter oli Skorpionin yläpuolella;  

Mikä  on  Jupiterin  kiertoaika  auringon
ympäri?  Se  on  11 vuotta, 315 päivää ja
1,1  tuntia.4 Tämän  perusteella voimme
etsiä,  miltä  vuosilta Jupiter löytyy läheltä
Skorpioni tähdistöä, kun sovellamme tuota
aikaväliä.

Jupiter Skorpioni tähdistön lähellä

Vuosi 1. simanu alkaa

544 eaa. 25. toukokuuta

556 eaa. 7. kesäkuuta

568 eaa. 20. kesäkuuta

580 eaa. 2. kesäkuuta

592 eaa. 15. kesäkuuta

Jupiter  löytyy sieltä  päiväyksellä  19-20.
kesäkuuta  568 eaa.  Se löytyy  Skorpionin
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läheltä  myös vuosilta  544 eaa.,  556 eaa.,
580 eaa. ja 592 eaa. 

Näistä  ainoastaan  vuonna  568  eaa.  oli
kuunpimennys.  Tämän  perusteella  voisi
tehdä  arvion  ja  todeta,  että  VAT  4956:n
tähtitieteelliset mittaukset liittyvät vuoteen
568 eaa.

Se,  että  Jupiter  planeetta  osuu  kierto-
radallan Skorpioni tähtikuvion yläpuolelle
juuri simanu kuukauden alussa, on hyvin

Jupiter ja Skorpioni-tähdistö 20. 
kesäkuuta, 568 eaa. Paikka: Babylon, Irak
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harvinainen tapahtuma. Se toistuu noin 150
vuoden  välein,  jolloin  näitä  ”osumia”  on
muutama 12 vuoden välein.

Entä mitä voidaan saada selville siitä, kun
edellä  mainittiin,  että  Mars  ja  Merkurius
olivat lähekkäin?

Mars ja Merkurius Leijonan edessä

Savitaulussa  VAT 4956  lukee  rivillä  12
seuraava maininta:

Mars  ja  Merkurius olivat 4  kyynärää
[Leijonan….] edessä

Tämä  tapahtui  pian  ajarukuukauden
viimeisen  päivän  päätyttyä,  vuonna  568
eaa. tämä ajoittuu kesäkuun 20. päivään.

Marsin  kiertoaika  auringon  ympäri on
686 päivää eli noin 1 vuosi, 10 kuukautta
ja 21 päivää.5

Tällä  aikavälillä  tätä  yhtäläisyyttä  ei
näyttäisi löytyvän muilta vuosilta.
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Kääntäjä  on  tuossa  kohtaa  merkinnyt
tähdistön nimen ”Leijona” hakasulkeisiin.
Se voisi viitata siihen, että savitaulussa tuo
tähdistön  nimi  on  hiukan  vaurioitunut.
Mutta  kun  vertaillaan  edellisen  sivun
taulukossa  olevia  vuosilukuja,  Mars  ja
Merkurius  eivät  olleet  lähekkäin  noina
muina vuosina simanu  kuukauden alussa.

Tosin  tuo  VAT 4956:ssä  oleva  maininta
”neljän kyynärän etäisyydellä” ei kunnolla
sopisi myöskään vuoteen 568 eaa. Otetaan
tästä  seuraavalle  sivulle  pieni
kuvakaappaus, jossa   näkyy myös
vieressä oleva Neitsyt tähtikuvio.

Kun  verrataan  tuota  etäisyyttä
aikaisempaan  kuvaan  nisannu-kuukauden
8. päivältä, vaikuttaa siltä, että  Mars  ja
Merkurius  olivat  vain yhden kyynärän
etäisyydellä Leijona tähdistöstä.

Koska  vaikuttaa  todennäköiseltä,  että
VAT 4956 kuvailee vuonna 568 eaa. olevia
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Mars ja Merkurius Leijonan edessä 20. 
kesäkuuta, 568 eaa. Paikka: Babylon, Irak

tähtitieteellisiä  ilmiöitä,  niin  tämä  antaisi
aiheen  tulkita,  että  tässä  tulee  esille
babylonialaisten astrologien toinen virhe.

Kuunpimennys 568 eaa.

Savitaulu VAT 4956 kertoo myös, että
simanu  kuukauden  15.  päivänä  tapahtui
kuunpimennys.  Tähän  on  sovellettu  4.
heinäkuuta  568  eaa.  tapahtunutta
kuunpimennystä.

Tämä  pimennys  ei näkynyt Babylonissa.
– 24 – 



Rivillä  17  tätä  tapahtumaa  kuvaillaan
seuraavasti:

Kuunpimennys, joka jätettiin pois

Tutkijat  ovat  yleensä  sitä  mieltä,  että
tämä  kuunpimennys  oli  ennustettu
etukäteen ja  babylonialainen kirjuri  totesi
nyt,  kun  ennustettu  aika  tuli,   että
pimennystä ei näkynyt.

Voisi kuitenkin olla epävarmaa, että tähän
kuunpimennykseen  liittyvä  merkintä  olisi
kirjoitettu reaaliaikaisesti ylös vuonna 568
eaa. Miksi? Koska silloin täytyisi vetää se
johtopäätös,  että  edellä  mainitut  kuun  ja
planeettojen  asemat  ovat  myös  kirjoitettu
ylös reaaliaikaisesti.

Tähän  liittyy  nimittäin  hyvin  vakava
virhe. Savitaulun alussa oleva
päällekirjoitus  ”Nebukadnessarin  37.
hallitusvuotena” ei pidä paikkaansa. Tässä
savitaulussa     kuvaillut      kuun     ja
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planeettojen asemat tähtitaivaalla toteutui-
vat useita  vuosia  Nebukadnessar  II:n
hallituskauden päättymisen jälkeen.

Tähän  liittyy  kuitenkin  eräs,  ”pieni”
poikkeus.     On esitetty    arvio,     että
kyseinen  kuunpimennys  olisi  tapahtunut
15. heinäkuuta 588 eaa.6 Tällöin se voisi
olla  reaaliaikainen  merkintä  ja  kuuluisi
aikaisemmin  listattuihin  ”historiallisiin
tietoihin”.  On  kuitenkin  epävarmaa,
voidaanko  näin  myöhäistä  ajankohtaa
soveltaa   simanu-kuukauden 15. päivään.
Vuoden  alku  ajoittuisi  silloin  toukokuun
alkupäiviin.

Todennäköinen jäljennös

Ei  ole  todennäköistä,  että  babylonialai-
sella      kirjurilla      olisi      ollut huono
muisti  kirjatessaan  päiväystä  nisannu
kuukauden 8. päivänä.

Ei ole myöskään todennäköistä, että hän
olisi   ollut   epäpätevä   käyttäessään   sen
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aikaista astronomista työkalua ja mitannut
sen  vuoksi  Marsin  ja  Merkuriuksen
etäisyyden väärin.

Tehdään tästä savitaulusta sen mukainen
loppupäätelmä.

Niinpä tässä pidetään todennäköisenä,
että savitaulun VAT 4956:n asiasisältö  on
kokonaisuudessaan  jäljennös  vuonna  568
eaa.  kirjoitetusta  savitaulusta.  Tämän
savitaulun  ainoa  virhe  on edellä  mainittu
virheellinen  päiväys,  kuninkaan  nimi  ja
hallitusvuosi.  Tämä  päiväys  lisättiin
jäljennöksen kirjoitushetkellä.

Tämä  johtopäätös  tarkoittaisi  sitä,  että
tutkijat  ovat  tehneet  virheen  tuon
muinaisen  ajan  kyynärän  pituuden
arvioinnissa.  Niinpä  meidän  onkin  nyt
syytä katsoa syvällisemmin sitä, millainen
VAT  4956:n  mainitsema  9.   nisannu  oli
vuonna 568 eaa.

On  myös  huomionarvoista,  että  tutkijat
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eivät ole maininneet mitään virheestä, joka
liittyisi  Marsin  ja  Merkuriuksen
etäisyyteen Leijonasta. 

Voimme  hyvin  olettaa,  että  siinä  ei
olekaan mitään virhettä. Luokaamme siitä
kuva, jossa näkyy 9. nisannu ja 1. simanu
samaan aikaan. 

Kun otamme huomioon,  että  Marsin ja
Merkuriuksen   etäisyys   Leijonasta   on

Kuu 9. nisannu (30.huhtikuuta) sekä Mars ja 
Merkurius 1. simanu (20. kesäkuuta) vuonna 
568 eaa.
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tuossa  kuvassa  hiukan  yli  4  kyynärää,
niin voimme siitä arvioida, että 9. nisannu
568 eaa.  kuu oli kyynärän päässä Neitsyt-
tähdistöstä.
Vielä  hiukan selkeämmin tämä asia  tulee
esille  11.  eli  sabatu  kuukauden  alussa.
Tuosta  ajankohdasta  kerrotaan  savitaulun
kääntöpuolen rivillä 5:

Tuolloin  Jupiter  oli  1  kyynärän  päässä
Jousimiehen kyynärpäästä.

Tässä on mielenkiintoista se, että mitta on
sama – 1 kyynärä – kuin oli kuun etäisyys
Neitsyt  tähdistöstä  9.  nisannu  kuuta.
(Sivuhuomautuksena  voi  todeta,  että
aikaisemmin  sivulla  20  luetelluista
babylonialaisista  kalenterivuosista  Jupiter
oli  suunnilleen  samanlaisella  etäisyydellä
Jousimiehen “kyynärpäästä” ainoastaan 27.
tammikuuta eli 1. sabatu 579 eaa.). Miten
pitkä oli tuo  yksi kyynärä sabatu kuukau-
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den 1. päivänä? 
Otetaan  jälleen  kuva,  jossa  näkyy  sa-

maan aikaan myös Neitsyt tähtikuvio, jo-
hon on lisätty kuun asema 9. nisannukuuta.

Koska  tähtitaivas  on  mykistävän  laaja,
tämä kuva voi näkyä pienenä, mutta sitä
voi zoomata lähemmäksi.

Jupiter 13. helmikuuta, 567 eaa.

Vertaamalla  tuota  kuun  etäisyyttä
vasemmalla  olevaan  Jupiterin  asemaan,
voidaan  arvioida,  että  Jupiter  oli
suunnilleen  samalla  etäisyydellä
Jousimiehen “kyynärpäästä” sabatu 
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kuukauden 1. päivänä kuin mikä oli kuun
etäisyys  Neitsyt   tähtikuviosta.   Ja  koska
etäisyys  tuossa  Jupiterin  tapauksessa  on
yksi  kyynärä,  niin  siitä  voidaan  päätellä
että  kuun  etäisyys  Neitsyt  tähtikuviosta
nisannu kuukauden 9. päivänä oli  samoin
yksi kyynärä.

Voidaan  havaita,  että  tämä  tutkijoiden
oma virhe soveltaa nisannu-kuukauden
vuoden  568  eaa.  8. päivää tuohon
havaintoon on ollut  hiukan  harhauttava.
VAT  4956  oli  koko  ajan  oikeassa  ja
kyseessä oli 9. nisannu 568 eaa.

Tässä  tutkielmassa  pidetään  siis
todennäköisenä, että 1. nisannu alkoi 22.
huhtikuuta.7

Toinen,  epätodennäköisempi  vaihtoehto
on  se,  että  VAT  4956  on  arviolta  200-
luvulla  eaa.  tehty  tähtitieteellinen
tutkielma.  Entä  mitä  on  sanottava  siinä
olevista historiallisista riveistä?
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Tässä vaihtoehdossa voi olettaa, että tuon
ajan babylonialaisille oli säilynyt vanhoja
savitauluja,  jotka  oli  peräisin  500-luvulta
eaa. Osa niistä kuvaili Nebukadnessar   II:n
hallituskauden loppupuolen tapahtumia.

Niinpä  he  tekemäänsä  tutkielmaan
kopioivat  historiallista  tietoa  kyseisestä
vanhasta   savitaulusta.   Siten nämä
historialliset  tiedot  voisivat  olla  peräisin
Nebukadnessar  II:n  todelliselta  37.
hallitusvuodelta eli vuodelta 588 eaa.

Viitteet
2 caeno.org/pdf/F019_Translation.pdf
3 astro.ru.nl/~fverbunt/iac2011/BabAstr.pdf
4 nineplanets.org/jupiter/
5 nineplanets.org/kids/mars/

6 Rolf Furuli: ‘Assyrian, Babylonian, Egyptian, 
and Persian Chronology Volume I’
7 Katso liite ‘Babylonian kalenterin ajoittaminen 
vuonna 568 eaa.’
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2. Nebukadnessar II:n 
hallitusaika
Kerrataan  tässä  luvussa  joitakin  tietoja

uudessa  tutkielmassa  käsitellyistä
babylonian liikeasiakirjoista.

Tässä  luvussa  käsitellyt  tiedot  liittyvät
myös kiinteästi siihen, miten tulisi arvioida
edellisessä  luvussa  tarkasteltua  savitaulua
VAT  4956,  kun  se  ilmoittaa  sen
päiväykseksi Nebukadnessar II:n 37. vuosi.

Nebukadnessar II:n 43. hallitusvuosi

Kiinnitetään  tässä  vaiheessa  huomio
tämän  uuden  kronologian  erilaiseen
tulkintaan  koskien  Nebukadnessar  II:n
hallituskautta.   Tähän   liittyvästä  taulu-
kosta  Liitteestä  III  havaitaan,  että  hänen
hallituskautensa   pituudeksi   on   arvioitu
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jopa  hiukan  yli 43 ja puoli vuotta välillä
625-581 eaa. Tähän muutokseen vaikutta-
va  syy  liittyy  ’mullistaviin’  arkeologisiin
löytöihin, joilla on myös vaikutusta vanhan
kronologian tulkinnalle.

Kyseessä ei ole mikään uusi löytö, sillä
assyriologi  Ronald  H.  Sack  kertoi  näistä
löydöistä jo vuonna 1972 julkaisemassaan
teoksessa.  Löytöjen  ‘uudet  tiedot’  ovat
seuraavat:  ‘Arkeologisissa  löydöissä
mainitaan  Nebukadnessar  II:n  seuraajan
Amel-Mardukin  valtaannousuvuoden
neljäs eli tammuz kuukausi.

Toisessa  arkeologisessa  tiedossa  maini-
taan Nebukadnessar II:n 43. hallitusvuoden
kuudes (Ululu) kuukausi.’8 Samankaltainen
ristiriita on se, että savitaulussa BM 55806
mainitaan Nebukadnessar II:n 43.   vuosi
ja    kymmenes    (tebetu)  kuukausi,  joka
vastaa  joulu-tammikuuta.  Tutkijat  yleensä
arvioivat,  että  Amel-Mardukin  valtaan-
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nousuvuosi  oli  sama kuin  Nebukadnessar
II:n viimeinen, 43. hallitusvuosi.

Mitä  tämä  sitten  tarkoittaa?  Ensinnäkin
täytyy  todeta,  että  ei  ole  minkäänlaisia
perusteita  kehitellä  sellaisia  fiktioita,  että
Amel-Marduk olisi noussut kuninkaaksi jo
ennen  Nebukadnessar  II:n  hallituskauden
päättymistä.  Sen  sijaan  voidaan  vetää  se
johtopäätös,  että  noissa  arkeologisissa
kirjauksissa  kyseessä  on  täytynyt  olla  eri
kalenterivuosi.

Amel-Mardukin 2. hallitusvuosi

Edellä  mainitunkaltainen  päällekkäisyys
on  myös  Nebukadnessar  II:n  seuraajan
Amel-Mardukin  ja  Neriglissarin  hallitus-
kaudessa.

Savitaulut  BM 75106  ja  BM 61325  on
päivätty  7.  ja  10.  kuussa  sinä  vuonna,
jota pidetään hallitsevan kuninkaan Amel-
Mardukin  viimeisenä  (toisena) vuotena.9

BM  75489 on kuitenkin päivätty hänen
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jälkeensä hallinneen Neriglissarin valtaan-
nousuvuoden 2. kuukautena.10

Todennäköisesti tässäkin on kysymys eri
kalenterivuosista.  Kun  näitä  tietoja
sovelletaan käytäntöön, niin se avaa uusia
näkymiä  historian  kulkuun.  Käsitellään
näitä  vuosilukuja  tässä  kohtaa  vanhan
kronologian mukaisesti, niin lukijoiden on
helpompi  samaistua  tuohon  ajanjaksoon.
Neriglissarin  valtaannousuvuoden  toinen
eli  ajaru-kuukausi  olisi  sen  mukaan  ollut
aikaisintaan  huhti-toukokuu  vuonna  560
eaa. Amel-Mardukin toisen hallitusvuoden
10.  kuukausi  olisi  ollut   joulu-tammikuu
vuodenvaihteessa  561/560  eaa.  Mutta
kuten  myöhemmin  tulee  ilmi,  voi  olla
mahdollista  että  Amel-Marduk hallitsi  18
vuotta  pitempään eli yhteensä 21 vuotta.

Amel-Mardukin  valtaanousuvuoden
neljäs  kuukausi  olisi  ollut  tammuz
kuukausi  kesällä  563  eaa,  kun  taas

– 36 –



Nebukadnessar  II:n  43.  vuoden  Ululu-
kuukausi  ajoittuisi  elo-syyskuulle  vuonna
564  eaa.  Tämä  tarkoittaisi  sitä,  että
Nebukadnessar  II  olisi  tullut  Babylonian
kuninkaaksi  vanhan  kronologian  mukaan
vuonna  607  eaa.  ja  hänen  37.
hallitusvuotensa  olisi  alkanut  jo  keväällä
570 eaa.

Tämä  on  yksinkertainen,  mutta  hyvin
johdonmukainen  päätelmä.  Tämä  tarpeel-
linen  korjaus  vähintäänkin  pakottaa
tarkastelemaan  savitaulu  VAT  4956:n
tietoja uudesta näkökulmasta.

Kuningas Jojakinin 37 vuotinen 
vankeus

Tämän  edellä  mainitun  kanssa  on
sopusoinnussa  Raamatusta  löytyvä  tähän
liittyvä 37 vuoden pituinen ajanjakso.

  Siellä  kerrotaan,  että  kuningas Amel-
Marduk  vapautti  Juudan  kuninkaan
Jojakinin  vankilasta  valtaannousuvuote-
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naan. Sen kerrotaan tapahtuneen Jojakinin
pakkosiirtolaisuuden 37.  vuotena,  sen  12.
kuukauden  27.  päivänä.11 Jerusalemin
Aikakirja  kertoo  Juudan  kuninkaan
vangitsemisen tapahtuneen Nebukadnessar
II:n  seitsemäntenä  vuotena  addaru
kuukauden 2.  päivänä.12 Vanhan kronolo-
gian  mukaan  kyseessä  oli  helmi-  tai
maaliskuu vuonna 597 eaa.

Edellä  olevasta  huomataan,  että  Jojakin
oli  ollut  pakkosiirtolaisuudessa  kolmea
päivää  vaille  37  vuotta.  Yksinkertaisella
laskutoimituksella  selviää,  että  Amel-
Mardukin  valtaannousuvuosi  olisi  ollut
meneillään  vielä  talvella  560  eaa.  Koska
tuo  on  selvästikin  liian  myöhäinen
ajankohta, Nebukadnessar II:n hallituskau-
den  alkua  olisi  tarvetta  siirtää  vuosi
taaksepäin.
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Josephuksen kronologia

Tähän saattaa liittyä hiukan
mielenkiintoinen  sattuma.    Historioitsija
Josephus arvioi Amel-Mardukin hallinneen
18 vuotta ja Neriglissarin 40 vuotta.

Ei  ole  tietoa  siitä,  perustuuko  hänen
arvionsa  osittain  juutalaiseen  perimätie-
toon.  Joka  tapauksessa  tuo  Neriglissarille
annettu  40  vuotta  on  selvästi  liioiteltu.
Mikäli  nämä  liittyvät  jollakin  tavalla
perimätietoon,  nämä  arviot  voivat
kuitenkin  olla  huomionarvoisia,  varsinkin
Amel-Mardukin  hallituskauteen  liittyen.
Amel-Mardukin  ja  Neriglissarin  hallitus-
kausien  huomattavalla  pidentämisellä  ei
kuitenkaan  ole  arkeologista  vahvistusta,
sillä noilta vuosilta ei ole löytynyt mitään
savitauluihin  kirjoitettuja  liikeasiakirjoja.
Babylonialaisilla  oli  tapana  kirjoittaa
näihin  liikekirjoihin  vallassa olevan
kuninkaan hallitusvuosi ja kuukausi.
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Amel-Mardukin  hallituskautta  tarkastel-
laan lähemmin  myöhemmin    yhdessä
Nabunaidin hallituskauden kanssa.

Näiden löytöjen puuttuminen ei  suoraan
todista,  että kyseiset  kuninkaat  eivät  olisi
hallinneet  oletettua  pitempään.  Tässä
uudessa  kronologiassa heidän hallituskau-
tensa  pituudeksi  annetaan  kuitenkin
ainoastaan  se,  miten  pitkään  heidän
tiedetään varmuudella hallinneen.
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Viitteet
8 R. H. Sack: ‘AmelMarduk 562–560 B.C.—A 
Study Based on Cuneiform, Old Testament, 
Greek, Latin and Rabbinical Sources. With Plates,
(Alter Orient und Altes Testament)’, 1972 s. 3, 90 
ja 106 
9 Leichty, Erle & Finkelstein J. J. & Walker, 
C.B.F: Catalogue of the Babylonian Tablets in the 
British Museum. Osa VIII. 1988, s. 25,35.
10 Leichty, Erle & Grayson, A. K: Catalogue of 
the Babylonian Tablets in the British Museum. 
Osa VII. 1987,s.36. Sack, Ronald H: Neriglissar –
King of Babylon. 1994, s. 232.
11 Raamattu, 2. Kuninkaiden kirja 25:27
12 livius.org/sources/content/mesopotamian-
chronicles- content/abc-5-jerusalem-chronicle, 
Rev. 11-12
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3. Kyaksaresin 
auringonpimennys
Tutkijat  ovat  soveltaneet  tähän  pimen-

nykseen  28.  toukokuuta  585  eaa.
tapahtunutta auringonpimennystä.13 Tämän
soveltaminen  edellyttää  että  kyseinen
taistelu  olisi  tapahtunut  vähän  ennen
auringonlaskua muinaisen Lyydian alueella
tai  sen  rajaseudulla  nykyisen  Turkin
alueella.

Seuraavilla  sivuilla  on  tästä  pimen-
nyksestä kaksi vaihtoehtoa. Tämä tapahtui
noin tunti ennen auringonlaskua.

Auringonpimennys 607 eaa.

Uudessa  tutkielmassa  sovelletaan  tähän
30.   heinäkuuta   607   eaa.   tapahtunutta
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Auringonpimennys 28.toukokuuta 585 eaa. 
Paikka: Muinaisen Lyydian raja-alue (nykyinen 
Amasya, Turkki)

rengasmaista auringonpimennystä.  Mutta
kun  sovelletaan tämän tutkielman tiukkaa
kriteeriä  pimennyksen  hyvästä
peittävydestä,  tätä  pimennystä  ei  voida
soveltaa  mikäli  taistelu  olisi  käyty
muinaisen  Lyydian  alueella.  Onko
mahdollista  että  kyseinen  taistelu  käytiin
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Auringonpimennys 28.toukokuuta 585 eaa. 
Paikka: Muinaisen Lyydian raja-alue (nykyinen 
Konya, Turkki)
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muinaisen  Meedian valtakunnan alueella?
Jos  on,  niin  mitkä  pimennykset  siinä
tapauksessa olisivat parhaita?

Auringonpimennys 30. heinäkuuta 607 eaa. 
Paikka: Muinainen Meedia (nykyinen Yazd, 
Iran)

Jos taistelu käytiin lähellä Meedian
perinteistä  aluetta  eikä  siitä  länteen
olevalla      alueella,      vuoden      585 eaa.
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pimennystä  ei  voida  soveltaa.  Sen  sijaan
vuonna  607  eaa.  tapahtunut  pimennys
asettuisi  niille  sijoille.  Voidaan  kuitenkin
havaita, että sen peittävyys jää jokin verran
vajaaksi,  jos  sovelletaan nykyisen Yazdin
kaupungin  sijaintia.  Ollakseen  hyvä  sitä
täytyisi  siirtää  suunnilleen Persian  lahden
rannikolle.

Onkin epätodennäköistä, ettei tämä voisi
tässä ”tiukassa seulassa” sopia kuvailtuun
havaintoon.

Auringonpimennys 603 eaa.

Hiukan  yllättäen  löytyy  täydellinen
auringonpimennys  18.  toukokuuta  603
eaa., jonka keskus oli muinaisen Meedian
yllä.

Tähän  auringonpimennykseen  liittyy
mielenkiintoisella tavalla uuden tutkielman
aikaisempi  arvio  siitä,  että  Kyaksaresin
seuraajan Astyagesin hallituskausi saattoi
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Auringonpimennys 18. toukokuuta 603 eaa. 
Paikka: Muinainen Meedia (nykyinen Yazd, 
Iran)

alkaa vuonna 603 eaa.
Kyaksaresin  auringonpimennys  ja

varsinkin, mikäli se osataan löytää oikealta
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kohtaa,  vaikuttaa  myös   suoraan
Babylonian  kronologian  ajoittamiseen.
Nabunaidin aikakirja kertoo Astyagesin ja
Persian Kyyroksen  välisestä  taistelusta.
Sen mukaan taistelu käytiin Nabunaidin 6.
hallitusvuotena.  Tämän  määritelmän
mukaisesti  uudessa  tutkielmassa
Astyagesin  hallituskausi  ajoitetaan  ajalle
603-568 eaa. 

Johtopäätökset

Toukokuun  603  eaa.  auringonpimennys
näyttäisi  tukevan  sitä  oletusta,  että
Nabunaid oli se Babylonian kuningas, joka
muutti  nimeään  ja  hallitsi  18  vuotta
oletettua    pitempään.    Toisaalta    jotkut
historialliset  tiedot  olisivat  sitä  vastaan.
Niinpä  tässä  tutkielmassa  ei  myöskään
suljeta  pois  vuoden  585  eaa.  auringon-
pimennystä,  sillä  se  tukee  toisenlaista
ratkaisua.
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Viitteet

13 todayinhistory.blog/2017/05/28/may-28-585-
bc-battle-of-the-eclipse/
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4. Amel-Marduk ja 
Nabunaid
Uudessa  tutkielmassa  tulee  esille  poik-

keava  Uus-Babylonian  kronologia,  koska
sitä  on  pidennetty  hyvin  reilusti.  Siitä
voidaan  havaita,  että  Amel-Mardukin
hallituskauden  alku  on  siirtynyt  vuoteen
581 eaa. eli 19 vuotta taaksepäin siitä, mitä
tutkijat  yleensä  sen  ajoittavat.  Hänen
hallituskautensa  pituus  näkyy  tässä
uudessa  kronologiassa  kolmena  vuotena
juliaanista  kalenteria  käytettäessä.  Niinpä
Neriglissarin  hallituskauden  alku  on
siirtynyt 18 vuotta taaksepäin.

Tämä siirto merkitsee sitä, että historiasta
puuttuu tuolta ajalta tuntematon 18 vuoden
pituinen ajanjakso. Kuka oli tuona aikana
Babylonian  kuninkaana?  Sitä  ei  voida
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päätellä  varmuudella. Aikaisemmin
luvussa  kaksi  tuli  lyhyt  viittaus
Josephuksen  kronologiaan.  Hänen
mukaansa Amel-Marduk hallitsi 18 vuotta.

Niinpä voi aiheellisesti herätä kysymys:
Oliko  juutalaisessa  perimätiedossa
säilynyt  muistissa  Amel-Mardukin  18
vuoden pituinen hallituskausi? Ja oliko tuo
ajanjakso juuri  se historiasta puuttuva 18
vuotta?  Puuttuiko  juutalaisilta historian
kirjoittajilta  Amel-Mardukin  hallituskau-
den ajalta aikaisemmat arviolta noin kolme
vuotta,  jotka  puolestaan  on  pääosin
säilynyt Berossoksen tekemässä kuningas-
listassa? Se voi olla mahdollista.

Oletusta,  että  Amel-Marduk  olisi  hal-
linnut  huomattavasti  oletettua  pitempään,
tukee  myös  Raamatun  kirjoitus  Juudan
kuninkaasta  Jojakinista.  Jojakin  oli  18-
vuotias,  kun  hänet  vangittiin  kuningas
Nebukadnessar II:n toimesta. Amel-
Marduk    vapautti    hänet    37    vuotta
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myöhemmin.  Niinpä  Jojakin  oli  tuolloin
vapautuessaan vasta 55 vuotias.

2.  Kuninkaiden  kirjan  loppujakeet  Raa-
matussa  sanovat,  että  Jojakin  aterioitsi
Amel-Mardukin edessä koko loppuelämän-
sä  ajan.  Ei  ole  mitään  viitteitä  siitä,  että
Jojakin  olisi  kuollut  pian  vapautumisensa
jälkeen,  joten on mahdollista  että  hän eli
yli  70  vuotiaaksi.  Raamatun  kirjoituksen
mukaan  Amel-Marduk  oli  Babylonian
kuninkaana koko tuon ajan.

Toinen Amel-Mardukiin liittyvä mainita
löytyy  juutalaiseen  kirjoitukseen  nimeltä
Seder  Olam  Rabbah,  jonka  perinteen
mukaan  on kirjoittanut  Yose  ben Halafta
noin vuonna 160 jaa.  Tämän kirjoituksen
mukaan  Amel-Marduk  hallitsi  23  vuotta
Babyloniassa.14 Tämä arvio on ainoastaan
kaksi  vuotta  suurempi   kuin uudessa
tutkielmassa oleva historiasta puuttuva 18
vuotta,  johon  lisätään   Amel-Mardukin
hallitusajaksi arvioitu 3 vuotta.
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Nabunaidin kuunpimennys

Muinainen  nuolenpääkirjoitus  kertoo
meille,  että  Babylonian  kuninkaan
Nabunaidin  hallituskauden  aikana  olisi
tapahtunut kuunpimennys.

Assyriologi  Erica  Reiner kirjoitti  siitä
tutkielmassaan  Babylonian  Celestial
Divination.:

‘Ululu  kuukauden  kolmantenatoista
päivänä kuu pimeni samalla kun se on yhä
varjostunut.  Se  oli  merkki  siitä,  että
kuujumala  pyytää  ylipapitarta.’ Nabunaid,
Babylonian  imperiumin  viimeinen
kuningas  –  –  –  puhuu  kertomuksessaan
tyttärensä  valinnasta  ja  asettamisesta
kuujumalan Sinin ylipapittareksi.15

Erica Reiner ja monet muut assyriologit
arvioivat  tuon  kuunpimennyksen
tapahtuneen Nabunaidin 2. hallitusvuoden
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Ululu-kuukautena.  Vanhan  kronologian
ajoitusta  soveltaen  he  arvioivat  kyseessä
olevan osittainen (83%) kuunpimennys 26.
syyskuuta 554 eaa.

Osa  tutkijoista  on  kuitenkin  ehdottanut,
että  kyseessä  voisi  olla  6.  lokakuuta  555
eaa.  tapahtunut  kuunpimennys.  Tämä
saattaa kuitenkin olla Tisritu-kuukausi.

Aikaisemmin  on  kuitenkin  tullut  esille
tässä  uudessa  kronologiassa   18  vuoden
pituinen  ’aukko’  Babylonian  historiassa.
Yksi  mahdollisuus  selkeyttää  tätä  on
mielenkiintoinen  laskelma  muinaisen
Babylonian ajalta. Tätä piirrettä tarkastelee
tutkielma  nimeltä  Dating  the  fall  of
Babylon and Ur.

Ensinnäkin  Nabopolassar  kukisti
Assyrian  viimeisen  kuninkaan  Ashur-
Uballit  II:n  vuonna  629  eaa.  (vanhassa
kronologiassa    609 eaa). Kuningas Nabu-
naidin  iäkäs  äiti  Adad-Guppi16  luettelee
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omalta  elinajaltaan  Babylonian  kuninkai-
den  hallitusaikoja  ja  sen  perusteella
voidaan  laskea,  että  Assyrian  viimeisen
kuninkaan  kukistamisen  ja  Nabunaidin
hallituskauden  alun  välinen  ero  olisi  54
vuotta.17, 18

Niinpä  voidaan  tässä  uudessa
kronologiassa  tehdä  sama  laskelma  ja
huomaamme, että sen mukaan Nabunaidin
hallituskausi olisi alkanut vuonna 575 eaa.
Kun  teemme  tämän  laskelman,
huomiomme kiinnittyy seuraavaksi siihen,
löytyykö  kuunpimennystä  Nabunaidin  2.
hallitusvuoden Ululu kuukaudelta? Hänen
1.  hallitusvuotensa  olisi  tässä tapauksessa
alkanut  keväällä  574  eaa.  Uudessa
tutkielmassa  tähän  sovellettiin  25.
syyskuuta  573  eaa.  tapahtunutta  kuunpi-
mennystä. Tuota kyseistä kuunpimennystä
ei  kuitenkaan    näkynyt    Babylonissa.
Niinpä   tässä   sovellamme   siihen   samaa
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syyskussa  554  eaa.  tapahtunutta
pimennystä.

Kuunpimennys 26. syyskuuta, 554 eaa. Paikka: 
Babylon, Irak.

Nabunaidin Aikakirja

Mutta  kun  tätä  tarkastelee  pikaisella
silmäyksellä, voisi havaita suurta ristiriitaa
ABC7:n  eli  Nabunaidin  Aikakirjan
kanssa.19

Nabunaidin  Aikakirjassa  on  tietoja
yhteensä yhdeltätoista Nabunaidin  halli-
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tusvuodelta.  Siinä  havaitaan  piirre, jolla
voi  olla  painoarvoa:  sen  teksti  on
turmeltunut monesta kohtaa.  Niinpä siinä
on kuuden sellaisen vuoden tietoja, joiden
vuosiluku  on  turmeltunut.  Vuosiluvut,
jotka  ovat  säilyneet  ehjinä,  ovat
Nabunaidin  hallitusvuodet  7-11  sekä
valtaannousuvuosi.  Turmeltuneet  rivit
eivät  sisällä  mitään  sellaista  historiallista
tietoa,  josta  ne  voisi  tunnistaa   joihinkin
tiettyihin kronologian vuosiin kuuluvaksi.

Vaikka  Nabunaidin  Aikakirja  olikin
epäilemättä alkujaan peräisin Babyloniasta
ja  kirjoitettu  babylonialaisella  nuolenpää-
kirjoituksella,  sen  kirjoitustyyliä  tarkas-
telleet  tutkijat  sanovat,  että  se  voi  olla
peräisin seleukidien aikakaudelta  (312–65
eaa.) eli ainakin yli 200 vuotta Nabunaidin
päiviä    myöhäisemmältä    ajalta.20    Sitä
pidetään  lähes  varmasti  aiemman doku-
mentin   jäljennöksenä.   Tämä   aikakirja
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ylistää  niin  voimaperäisesti  Kyyrosta  ja
esittää  Nabunaidin  niin  väheksyvässä
valossa,  että sen ajatellaan olevan jonkun
persialaisen kirjurin käsialaa, ja sitä onkin
sanottu  ”persialaiseksi  propagandaksi”.21

Mikäli  tämä  tutkijoiden  oletus  pitää
paikkansa,  herää  aiheellinen  kysymys,
oliko  sen  persialaisella  jäljentäjällä  tietoa
Nabunaidin todellisesta hallitusajasta? Voi
myös olla mahdollista (jos   kyseessä   on
jäljennös), että kaikki Kyyrokseen liittyvät
maininnat  ovat  persialaisen  kirjurin
myöhempää lisäystä. Joka tapauksessa sen
sisältämät  seikkaperäiset  tiedot  ovat
historioitsijoiden  mielestä  luotettavia,
mutta  sen  mahdollinen  myöhäinen
kirjoitusaika  lisää  virheiden  mahdol-
lisuutta.

Tämä Nabunaidin hallituskauden vaihto-
ehtoinen  ajankohta  perustuu  oletukseen,
että hänen äitinsä Adad-Guppin kirjaamat
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Babylonian   kuninkaiden   hallitusajat
olisivat  säilyneet  alkuperäisessä
muodossaan.

Kyyroksen ja Astyagesin 
hallituskauden pituus

Kuten  edellä  tuli  ilmi,  Nabunaidin
Aikakirja  kertoo  Meedian  kuninkaan
Astyagesin  ja  Persian  kuninkaan
Kyyroksen  kohtaamisesta.  Vaikka  niiden
ajankohta  ei  ole  selvillä,  siihenon
kirjoitettu ylös Nabunaidin 7. hallitusvuosi,
joka vuosiluku on säilynyt.    Vaihtoehdot
tuolle edellä mainitulle kohtaamiselle ovat
Nabunaidin 3-6. vuosi.

Tämä muutos voi vaikuttaa merkittävästi
myös  siihen,  milloin  Kyyroksesta  tuli
Anšanin kuningas. Tämän perusteella se on
voinut   tapahtua   ennen   vuotta  570  eaa.
Samoin  Astyagesin  hallituskausi  Meedian
kuninkaana olisi päättynyt kesällä vuonna
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568  eaa.,  n.  18  vuotta  aikaisemmin  kuin
vanhassa kronologiassa.

Tämä   on   toinen   vaihtoehto   vanhan
kronologian käyttämälle ajankohdalle.

Viitteet
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5. Babylonian 
nuolenpääkirjoitusten 
tarkastelu

Tätä  asiaa  tarkasteltiin  laajasti  uudessa
tutkielmassa. Otetaan tähän siihen liittyvät
pääkohdat.

Tieteellinen  aikakausilehti  Journal  of
Cuneiform Studies tarkasteli vuonna 1983
joitakin tietoja siitä, miltä eri kuninkaiden
hallitusvuosilta  on  löydetty  nuolenpääkir-
joituksia.

Tutkijat J. A. Brinkman ja D. A. Kennedy
listavaat siinä kirjoituksessa ’Documentary
Evidence for the Economic Base of Early
Neo-Babylonian  Society:  A  Survey  of
Dated  Babylonian  Economic  Texts,  721-
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626  B.C.’  Babylonian  kuninkaiden
hallituskausia  Marduk-Apla-Iddina  II:sta
alkaen Nabopolassarin edeltäjään  saak-
ka.  Lisäksi  siinä  mainitaan Assyrian
kuninkaan Ashurbanipalin aikakausi.

Assyrian imperiumin ylivalta

Edellä mainitut lukemattomat savitaulut,
Babylonian  liikeasiakirjat,  ovat  kaikki
kirjoitettu  muinaisten  babylonialaisten
toimesta. 

Pelkästään  näiden  perusteella  ei  voida
päätellä,  ketkä  niissä  mainituista
kuninkaista  olivat  Assyrian  kuninkaita  ja
ketkä  ainoastaan  Babyloniassa  hallitsevia
kuninkaita. 

Tämä voidaan päätellä siitä, että lukuisat
babylonialaiset  liikemiehet  mainitsivat
hallitsevaksi  kuninkaakseen  Ashurbani-
palin,  vaikka  tämä  ei  hallinnut  Babylo-
niassa.

– 63 –



Palapeli

Uudessa tutkielmassa käytetäänkin tähän
asiaan  palapelin  kaltaista  asettelua.
Varsinkin  kuninkaat  Sin-sar-ishkun  ja
Ashur-etil-ilani  asetetaan  kuninkaaksi
”palapelin”  siihen  kohtaan,  mihin  ne
mahtuvat heidän hallituskautensa pituuden
huomioonottaen.

Sin-shar-ishkun

Huomattavin ”uusi löytö” kohdistuu Sin-
sar-ishkunin  hallituskauden  ajalle
merkittyihin liikeasiakirjoihin.

Brinkman  ja  Kennedy  käyttävät  tästä
Assyrian ja Babylonian kuninkaasta nimeä
Sin-šarra-iškun.  Hänen  on  arvioitu
hallinneen Assyrian kuninkaana 15 vuotta
ja  Babylonian  kuninkaana yhden vuoden.
Savitaulu  FP  1319  on  päivätty  Sin-shar-
ishkunin  valtaannousuvuoden  kolmannel-
le22 eli simanu (touko-kesä) kuukaudelle ja
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savitaulu  BM 93000 on kirjattu  hänen 7.
vuotensa  10.  eli  tebetu  (joulu-tammi)
kuukauden 12. päivälle.23

Tämän     perusteella     hän     olisi
hallinnut  todennäköisesti  8  juliaanisen
kalenterivuoden  aikana  (tässä  tulee  ottaa
huomioon, että kyseessä oli ilmeisesti aika,
jonka  hän  toimi  myös   ”Babylonian
kuninkaana” ennen Nabopolassaria).

Tässä  havaitaan  tähän  kuninkaaseen
liittyvä eräs merkittävä poikkeavuus:  Sin-
shar-ishkunin  hallituskauden  alkuun
liittyvän ajanjakson pituus on yli 7 vuotta
ja 7 kuukautta.

Huomiota  tässä  herättää  savitaulujen
sijainti. Monet savitaulut hänen viimeisen,
seitsemännen  hallitusvuotensa  ajalta
sijoittuvat  Urukiin  ja  Nippuriin,
perinteiselle  babylonialaiselle  alueelle.
Nykyisen  kronologian  mukaan  Nabopo-
lassar  tuli  Babylonian  kuninkaaksi  sen
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jälkeen,  kun Sin-shar-ishkun oli  hallinnut
yhden  vuoden  Babyloniaa.  Niinpä  tässä
tulee  eteen  outo  kysymys:  Miksi
liikeasioita  tekevät  ihmiset  Urukissa
Babyloniassa kirjasivat kyseessä  olleen
Sin-shar-ishkunin 7. vuosi, jos hän tuona
aikana  toimi  ainoastaan  Assyrian
kuninkaana  hävittyään  Nabopolassarille?
Tästä  saa  pikemmin  sen  käsityksen,  että
Sin-shar-ishkun  toimi  sekä  Assyrian  että
Babylonian  kuninkaana  täydet  kahdeksan
vuotta  ennen kuin Nabopolassar  kaappasi
Babylonian kuninkuuden.

Israelin historia

Edellä mainitun Sin-sar-ishkunin hallitus-
kauden  huomattavalla  pidentämisellä
vanhan  kronologian  kuningaslistaa  sovel-
taen,  uudessa  tutkielmassa  tarkasteltiin,
voiko  Assyrian  kronologiaa  pidentää  niin
paljon  (soveltaen  vuotta  699  eaa.  Assar-
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haddonin  10. hallitusvuoteen).
Siinä todettiin ristiriita  Israelin historian

kanssa  Juudan  kuninkaan  Ahasin  ja
Assyrian  kuninkaan  Tiglat-Pileser  III:n
hallituskausiin liittyen.24

Johtopäätös

Soveltamalla  tähän  asiaan  ”palapelin
kokoamiseen” tyypillistä ajattelua uudessa
tutkielmassa  on  päätelty,  että  Ashur-etil-
ilanin  hallituskausi  ei  mahdu  Assyrian
kronologiaan.  Tämän  perusteella  hänen
neljän vuoden pituinen hallituskautensa on
siirretty  Babylonian  kronologiaan  ennen
Nabopolassaria.

Lisäksi  Babylonian  kronologiaan  on
lisätty  yksi  ”tyhjä  vuosi”,  jolloin  ei  ollut
kuningasta.

Näiden  muutosten  jälkeen  päädytään
siihen,  että  Assarhaddonin  hallituskausi
päättyi  694 eaa.  ja  Ashurbanipal  seurasi
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häntä  Assyrian  kuninkaana  tuon  vuoden
joulukuussa.

Viitteet
22 Journal of Cuneiform Studies, 1983 J. A. 
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6. Assarhaddonin 
pimennykset
Alkuaan  uudessa  tutkielmassa

Assarhaddonin  hallituskausi  ajoitettiin
ajalle 705-693 eaa.

Professori  Sidney  Smith  teki  vuonna
1924  käännöksen  Assarhaddonin
aikakirjasta  ja  sen  perusteella  voitiin
päätellä,  että  Assarhaddonin  1.
hallitusvuoden  Tishritu  kuukauden  aikana
tapahtui  auringonpimennys.25 Tähän
sovellettiin  19.  lokakuuta  704  eaa.
tapahtunutta pimennystä.

Uuden  tutkielman  toisessa  painoksessa
nähtiin  tarpeelliseksi  siirtää  kronologiaa
tässä kohtaa vuosi taaksepäin.
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Pimennys Egyptin vastaisen sotaretken
aikana

Ottakaamme lähempään tarkasteluun
tähän  liittyvä  assyrialainen  nuolenpääkir-
joitus. Professori Leroy Waterman kirjoitti
siitä teoksessaan Royal Correspondence of
the Assyrian Empire jo 1930 luvulla:

Sen  jälkeen  kun  kuningas,  herrani  meni
Egyptin  maahan,  tammuz  kuukautena
tapahtui pimennys 26

Tämä muinaisen  assyrialaisen  virkamie-
hen  kirjaus  näyttäisi  kuitenkin  selvästi
voivan viitata myös siihen, että pimennys
tapahtui tuon tammuz-kuukauden aikana.

Heinäkuun 12. päivänä vuonna 699 eaa.
tapahtui kuunpimennys.

Uudessa  tutkielmassa  tarkistettiin,  voiko
tätä  pimennystä  soveltaa  Assarhaddonin
10. hallitusvuoteen. (Nyt Stellarium  ohjel-
malla voidaan tarkentaa, ettei  se näkynyt
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Ninivessä.)

Assarhaddonin 6. hallitusvuoden 
pimennys 

Otetaan  tähän  esille syyskuun  29.
päivänä  694  eaa.  ollut  auringonpimen-
nys,  jota  uusi  tutkielma  soveltaa.  Se
ilmeisesti vastaa Ululu-kuukauden loppua.
Huomataan  kuitenkin,  että  tietokoneen
laskelman  mukaan  tämä  pimennys  ei
osunut suoraan Assyrian ylle.27

 Joidenkin  mielestä  tietokoneen
laskelmassa voi olla sen verran suuri virhe,
että  tämä  auringonpimennys  sopisi
virhemarginaaliin ja se siten  saattoi näkyä
Assyriassa  ja  varsinkin  Egyptissä.  Joka
tapauksessa  tämän  soveltamiseen  liittyy
suuria  epävarmoja  piirteitä.  Edellisessä
luvussa mainittujen arkelologisten löytöjen
perusteella ei voida kuitenkaan olettaa, että
Assarhaddonin hallitusaikaa täytyisi siirtää
vuotta myöhemmäksi.
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Palautetaan   mieleen   aikaisemmin
luvussa  viisi  esitetyt  asiat.  Babylonian
historiassa mainitaan tuolta ajalta ajanjakso
nimeltä  ‘vuosi  ilman  kuningasta’.  Mikäli
siirrämme  Assarhaddonin  hallituskauden
päättymään vuonna 693 eaa,  joutuisimme
luomaan  fiktion,  että  kenties  Shamas-
shuma-ukin  tai  Kandalanu  oli  kesken
hallituskautensa  vuoden  poissa  Babylo-
nista.

Otetaanpa  siksi  esiin  aivan  uusi  oletus,
että Assrahaddon olisikin tehnyt kampan-
jan Egyptiä vastaan myös jonakin muuna
vuotena. 

Niinpä voidaan havaita,  että 6.  elokuuta
700 eaa. tapahtui auringonpimennys. Tämä
vastasi  babylonialaisen  tammuz-kuukau-
den loppua. Tämä on sama kuukausi, jonka
Assarhaddonin  palvelija  mainitsi
pimennyksen  yhteydessä.  Voidaan  lisäksi
huomata,   että   planeetat,   kuten   Jupiter,
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Saturnus  ja  Venus  olivat  melko lähellä
aurinkoa pimennysken aikaan.

Pimennys  oli  suurimmillaan  lähellä
auringonlaskua  suunnilleen  klo  18:58
paikallista aikaa. Auringon ollessa lähellä

Auringonpimennys 6. elokuuta, 700 eaa. 
Paikka: Ninive, muinainen Assyria
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horisonttia  Jupiter  ja  Saturnus  olivat
tuolloin  hiukan  auringon  yläpuolella,
Venus oli laskenut ennen aurinkoa horison-
tin  taakse (lähes samassa linjassa auringon
kanssa) noin kello 18:05. Pimennys alkoi

Auringonpimennys 6. elokuuta, 700 eaa. 
Paikka: Niniveh. Aurinko, Kuu, Jupiter ja 
Venus.
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Ninivessä noin kymmenen minuuttia
aikaisemmin.  Aurinko  laski  noin  klo.
19.10,  Saturnus  laski  noin  klo.  21.00  ja
lopuksi  Jupiter  laski  noin  puoli  tuntia
myöhemmin.

Tämän  vuoksi  voidaan  päätellä,  että
näyttää  hyvin  todenäköiseltä,  että
Assarhaddon  teki  kampanjan  Egyptiä
vastaan myös 6.  hallitusvuotenaan vaikka
siitä  ei  erikseen  mainita  Assarhaddonin
aikakirjassa.

Tässä  on  myös  otettava  huomioon
tuonaikaiset  rakennukset.  Yleensä katoilla
ja  varsinkin  palatsien  katoilla  oli
ulkoilmaterassi,  jossa  ihmiset  viettivät
vapaaaikaansa.  Niinpä  voi  olla  että
Assarhaddonin  palvelija  oli  tuohon
vuorokauden  aikaan  tuolla  terasilla,  jossa
tuo  taivaallinen  ilmiö  näkyi  pitempään.
Ihmisillä  saattoi  tuohon  aikaan  katto-
terassilla  oleskeluun  olla juuri  syynä   se
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että  he  halusivat  tarkkailla  planeettojen
liikkeitä.  Assarhaddonin  palvelija  saattoi
tuona iltana ihailla kirkkaan  Venuksen
ja  Jupiterin  kulkua  pitkään  ennen  niiden
laskeutumista.

Kuunpimennys 20. maaliskuuta, 740 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria.

Sopivuus muihin pimennyksiin

Tässä  vaihtoehdossa  Sargon  II:n  kuun-
pimennys28 löytyy  20.  maaliskuuta  740
eaa. ja Ashurbanipalin kuunpimennys29 22.
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toukokuuta 678 eaa. 
Tämä  tutkielma  soveltaakin  tätä  vuotta

700  eaa.  Assarhaddonin  ajan  pimennyk-
seen  ja  sitä  sovelletaan  tässä myös
hiukan uudistettuun  “vapaaseen krono-
logiaan”.  Sen  mukaan  Assarhaddonin
hallitusaika oli 706-694 eaa. Jonkin verran
mielenkiintoista saattaa olla se, että Tiglat-
Pileser  III:n  hallitusaika  ajoittuu  vuosiin
771-753  eaa.  Mikäli  sovellettaisiin
nykyisen  kronologian  aikamääriä,  Ashur-
Dan  III:n  hallituskausi  ajoittuisi  kohtaan
799-781 eaa.  ja  hänen 9.  vuotensa  aurin-
gonpimennys osuisi  kesäkuuhun 791 eaa.
Myöhemmin  tarkastellaan  huolella,  onko
tuota  auringonpimennystä  mahdollista
soveltaa.
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7. Voiko kronologiaa 
pidentää?
Tämän  uuden  kronologian  havaitaan

olevan  poikkeava  siinä  suhteessa,  että  se
pidentää  Uus-Babylonian  kronologiaa
huomattavasti.  Tätä  piirrettä  tarkastelttin
melko  laajasti  uudessa  tutkielmassa.
Kerrataan  tähän  muutama  asia.  Lisäksi
otamme  ihan  uuden  näkökulman  liittyen
tämän  tutkielman  ominaisuuteen  käyttää
ainoastaan hyvin peittäviä pimennyksiä. 

Palautetaan  mieleen  aikaisemmissa
luvuissa  esiin  tulleet  Babylonian  liike-
asiakirjojen antama todistus. Niitä ei voida
kevyin  perustein  sivuuttaa.  Niiden
perusteella  Assarhaddonin  hallituskausi
siirtyisi seitsemän vuotta aikaisemmaksi.
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Mutta nuo liikeasiakirjat eivät ole ainoa
todistus,  vaan  siihen  liittyy  myös  Ashur-
Dan  III:n  9.  hallitusvuoden  auringonpi-
mennys ja kuningas Sanheribin hallitusajan
korjaus.  Tätä  jälkimmäistä  käsiteltiin
uuden tutkielman 1. painoksessa30 ja myös
muut  tutkijat  ovat  esittäneet  lausuntoja
siitä,  että  Sanherib  saattoi  hallita  vuotta
pitempään,  kuin  mitä  se  on  vanhassa
kronologiassa.

Voiko kronologiaa lyhentää?

Tutkijoilla on kuitenkin edessään vakava
ongelma.  Nykyisellään  kesällä  763  eaa.
tapahtunut  auringonpimennys  on riittävän
peittävä  sopiakseen  Ashur-Dan  III:n  9.
hallitusvuoteen.  He  ovat  ilmeiseseti
tietoisia  siitä,  että  Babylonian  liikeasia-
kirjat  eivät  tue  sitä,  mutta  heillä  ei  ole
tuolle  auringonpimennykselle  muutakaan
vaihtoehtoa.

Tässä   tuleekin   vastaan   ensimmäinen
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häiriötekijä, joihin esipuheessa viitattiin.
Oletetaanpa  että  olisi  oikein  sivuuttaa

Babylonian  liikeasiakirjojen  antama
todistus ja  soveltaisimme vuotta  763 eaa.
oikeasti Assyrian historiaan. Huomaamme
ensinnäkin  sen,  että  nykyisin  se  on
ajoitettu  Ashur-Dan  III:n  11.  hallitus-
vuoteen. Tässä joudutaankin pidentämisen
sijasta  lyhentämään  Assyrian  kronologiaa
kaksi vuotta.

Assyrian  limmu-listan  mukaan  Ashur-
nirari  V  hallitsi  vain  8  vuotta,  eikä  10
vuotta.  Riittääkö  se  lyhennys?  Ei,  sillä
Sanheribin  hallituskautta  täytyy  pidentää
yksi vuosi, jotta se ei aiheuttaisi ristiriitaa.

Kronologian pidentäminen – missä  ja
miten?

Uudessa  tutkielmassa  kiinnitettiin  huo-
mio Josephuksen lausuntoon. Kerrataan se.
Josephus kertoo historiassaan,  että  ”koko
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Juudea ja Jerusalem  sekä  temppeli
pysyivät  hylättyinä  70  vuotta  –  –  –
Kyyroksen aikaan asti”.31

Lainataan  tähän  suoraan  uuden
tutkielman  tekstiä:  “Tuon  Josephuksen
lausunnon – ja Babylonian liikeasiakirjojen
päiväysten – huomioonottaen tässä uudessa
kronologiassa  on  myös  ajoittain  verrattu,
onko  jokin  aikamäärä  sopusoinnussa
Israelin  kronologian  kanssa.  Jo  kauan
sitten  Raamattu  on  toiminut  arkeologien
’karttana’,  kun  on  etsitty  muinaisia
kaupunkeja  Israelin  alueella.32 Sen
antamista  tiedoista  voi  olla  hyötyä  myös
kuninkaiden hallitusaikoja tutkittaessa.”

Käytettävissä  olevat  todisteet
viittaavatkin  siihen,  että  kronologian
ylimääräinen pidentäminen tulisi  toteuttaa
500-luvulla eaa. eikä 600-luvulla eaa.

Lisäksi  todettiin,  että ilman kronologian
huomattavaa pidentämistä  oltaisiin  vielä
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suuremmissa  ongelmissa  sopivien  aurin-
gonpimennysten löytämisen suhteen.

Viitteet
30 Pekka  Mansikka:  Muinaisten  kansojen  uusi
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8. Outoja häiriöitä 
pimennyksissä
Joku  voisi  ajatella  että  mitä  ihmeen

häiriöitä siinä voisi olla? Suuria häiriöitä ei
tulisikaan,  jos  noudatettaisiin  pelkästään
ns.  vapaata  kronologiaa,  eli  emme ottaisi
kovin  vakavasti  NASAn  lausuntoja
muinaisten  pimennysten  tarkkuudesta.
Mutta  tässä  tutkielmassa  niihin  suhtau-
dutaan vakavasti.

Olemme  tässä  tutkielmassa  havainneet,
että Tiglat-Pileser III:n hallituskauden alku
on  siirtynyt  vuoteen  771  eaa.  Niinpä
voimme  seuraavaksi  ryhtyä  tarkastele-
maan,  mistä  löytyy  Ashur-Dan  III:n  9.
hallitusvuotena tapahtunut auringonpimen-
nys.
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Vuodet 791 eaa. ja 809 eaa.

Voidaan havaita,  että  24.  kesäkuuta 791
eaa. tapahtunut auringonpimennys ajoittuu
juuri  Ashur-Dan  III:n  9.  hallitusvuoteen.
Seuraavaksi  voimme   katsoa  kyseistä
pimennystä  ”reaaliaikaisesti”  Ninivessä
käyttämällä Stellarium ohjelmaa.

Voidaan  havaita,  että  tämä pimennys  ei
täytä tässä tutkielmassa asetettuja tiukkoja
tieteellisiä  kriteereitä.  Heikohkon
peittävyyden  lisäksi  huonona  puolena  on
se,  että  tämä  oli  kaikkein  peittävin
auringonlaskun aikaan.

Uudessa  tutkielmassa  tähän  sovelletaan
13.  kesäkuuta  809  eaa.  tapahtunutta
auringonpimennystä.  Voimme  seuraavien
sivujen  kuvista  huomata,  että  sekään  ei
”puhtain  paperein”  läpäise  tämän
tutkielman  pimennyksille  asetettua  hyvin
tiukkaa seulaa. 
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Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 791 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria

– 86 –



Auringonpimennys 13. kesäkuuta, 809 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria
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Vuodet 1060 eaa. ja 1052 eaa.

Entä  miten  on  Shimbar-Shipakin
auringonpimennyksen  laita?  Huomaamme
siinä  vielä  suurempia  puutteita  kuin
edellisten  sivujen  esimerkeistä.  Uudessa
tutkielmassa  siihen  sovelletaan  kesällä
1060  eaa.  tapahtunutta  auringonpimen-
nystä.

Voimme  havaita,  että  se  ei  täytä  tässä
tutkielmassa  pimennykselle  asetettuja
tieteellisiä  kriteerejä.  Lisää  ongelmia
aiheuttaa se, että myös tämä pimennys oli
kaikkein peittävin auringonlaskun aikaan.

Vielä  suurempi  ongelma  on  kun
sovelletaan vuonna 1052 eaa. tapahtunutta
auringonpimennystä.

Shimbar-Shipakin  auringonpimennystä
etsittäessä  babylonialaisen  simanu-
kuukauden 26. päivä on arvioitu välille 15.
toukokuuta - 15. heinäkuuta.
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Auringonpimennys 30. toukokuuta, 1060 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak
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Auringonpimennys 30. kesäkuuta, 1052 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak

Takelot II:n kuunpimennys

Seuraavaksi  voimme  tarkistaa,  miltä
Takelot II:n kuunpimennys33 näyttää.

Uuden  tutkielman  käyttämää  helmikuun
887 eaa. kuunpimennystä ei löydy, kun sitä
tarkistaa Stellarium ohjelmalla. Seuraavan
sivun  kuvassa  maaliskuun  888  eaa.
kuunpimennys  näkyy  hyvin  osittaisena
vain   noin   10   minuuttia   ennen   kuun

– 90 –



laskemista.  Kuvassa  oleva  viiva  on
horisontti.

Kuunpimennys 6. maaliskuuta, 888 eaa. Paikka: 
Memphis, Egypti

Tosin  tämä  antaa  myös  aiheen  harkita,
ovatko   tutkijat    arvioineet Takelot  II:n
hallituskauden  ajankohdan  oikein
olettaessaan sen alkaneen heti Osorkon II:n
hallituskauden päättymisen jälkeen. 

Auringonpimennykset 1300-luvulla 
eaa. 

Uuden tutkielman tälle ajalle listaamista
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pimennyksistä  ainoastaan  Mursili  II:n
ajalle  ajoitettu  pimennys  1360  eaa.
näyttäisi  jollakin  tavalla  täyttävän
tyydyttävän  pimennyksen  ehdot.  Koska
pimennyksen  on  arvioitu  tapahtuneen
Koillis-Anatoliassa, tässäkin joudu-
taan  paikasta  hiukan  tinkimään  ja
siirtämään havaintopaikkaa länteen.

Sen  sijaan  muut  pimennykset  näkyvät

Auringonpimennys 15. heinäkuuta, 1360 eaa. 
Paikka: Amasya, Turkki
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heikosti.  Tutankhamon  hallitsi  samaan
aikaan, joten hänen aikansa  pimennys
saattoi  olla  sama,  jonka  Mursili  II
näki. Mutta  tämä  kyseinen  pimennys  ei
näkynyt kunnolla Thebassa saakka.

Katsotaan  Stellarium  ohjelmalla
esimerkkinä  Ramses  II:n  arvioitua
auringonpimennystä vuodelta 1312 eaa.

Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 1312 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti
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Häiriöt

Pidämme  edelleen  kiinni  historian
kirjoituksen  paikkansapitävyydestä,  että
nämä  edellä  mainitut  Mursili  II:n,
Shimbar-Shipakin  ja  Ashur-Dan  III:n
auringonpimennykset  todellakin  tapahtui-
vat ja olivat hyvin selvästi nähtävissä.

Selkeytetään  häiriöitä  allaolevassa
taulukossa vertaamalla niitä  esipuheessa
kuvailtuun ”mustaan aukkoon”.

Nro Mustan aukon aiheuttama häiriö

1 Auringonpimennystä ei löydy

2 Auringonpimennys löytyy heikkolaatuisena

3 Löytyvä auringonpimennys sijaitsee 
odottamattoman kaukana oletetusta 
ajankohdasta
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Viitteet

33 academia.edu/13634718/From_the_Lunar_ 
Eclipse_of_Takeloth_II_back_to_Shoshenq_I_and
_Shishak
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9. Maapallon 
pyörimisliikkeen 
vaikutus

Kun  hiukan  kauempana  olevia  pimen-
nyksiä  tutkitaan,  voidaan  huomata  jopa
suuria puutteita.

Tähän on olemassa kolme erilaista syytä.
Ensimmäinen on se, että NASA:n vakuut-
teluista  huolimatta  heidän  tekemässään
laskutavassa voi sittenkin olla jokin melko
huomattava virhe.

Toinen  vaihtoehto  on  se,  että  muinoin
historiassa  on  tapahtunut  jotakin
merkittävää,  joka  aiheuttaa  jälkikäteen
häiriöitä ajan mittaamisessa tuolle ajalle.

Kolmas vaihtoehto on se, että tutkijoiden
tiedoissa  historiankulusta  on  tuntematon
suuri aukko.
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Tässä tutkielmassa oletetaan, että
NASA  on  tehnyt  ihan  oikeat  laskelmat
pimennysten sijainnista.

Tarkastellaan  tuota  toista  vaihtoehtoa.
Entä  onko  historiassa  tapahtunut  jotakin
erikoista  tähän  liittyen?  Tällainen
merkittävä  tapahtuma  mainitaan  Raama-
tussa  2.  Kuninkaiden  kirjan  20.  luvun
jakeissa  9-11.  Siinä  kerrotaan  hiukan
epäsuorasti,  että  ’varjo siirtyi  10 porrasta
taaksepäin’. Mitä tuolloin tapahtui käytän-
nössä, joka aiheutti varjon siirtymisen, on
täysin  arvailujen  varassa.  Jotkut  ovat
kuitenkin  arvioineet,  että  yksi  mahdolli-
suus  olisi  se,  että  maapallo  pyöri
taaksepäin  jonkin  verran.  Toinen  vaihto-
ehto olisi, että jokin esine, joka teki varjon,
liikkui.

Sillä, että tässä tutkitaan tällaisen ihmisen
ymmärryskyvyn ylittävää tapahtumaa (jota
voidaan sen vuoksi kuvailla ”ihmeeksi”),
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ei  ole  tarkoitus  yrittää esittää todisteita
niille, jotka  omien  sanojensa  mukaan
”eivät  usko  mihinkään”.  Ne,  joiden
mielestä  on  mahdotonta  ajatella  sellaista
tapahtuneen,  että  maapallo  olisi  pyörinyt
taaksepäin, eivät voi kiistää voimakkaiden
häiriöiden  olemassaoloa:  monia
ylöskirjattuja  auringonpimennyksiä  ei
voida  kunnolla  löytää  mikäli  käytetään
tiukkoja tieteellisiä kriteereitä. Toisaalta he
itse  kuitenkin  voivat  ”uskoa”  asioihin,
jotka  ovat  ihmisen  ymmärryskyvyn
ulkopuolella,  kuten  avaruudessa  oleviin
jättiläismäisiin ”mustiin aukkoihin.”

Joka  tapauksessa  allekirjoittanut  ei  ole
riittävän  pätevä  arvioimaan  sitä,  miten
hyvin  NASAn  tutkijat  työnsä  osaavat.
Käsitellessään  tätä  hyvin  erikoista
tapahtumaa kirjoittaja tekee sen, koska hän
itse  haluaa  tietää  löytyykö  muinoin
ylöskirjatuttuja  pimennyksiä,  kun niihin
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käytetään  tiukkoja  ehtoja  tinkimättä
NASAn tekemistä tutkimuksista.

Tehdään  tähän  teoreettinen  tutkielma
tuon  maan  pyörimiseen  liittyvän  vaihto-
ehdon perusteella. 

 Jos  oletamme,  että  maapallo  pyöri
taaksepäin,  tuo  ’10  porrasta’  ei  voinut
vastata 10 tuntia. Noin suuri muutos olisi
merkinnyt  siirtymistä  eri  vuorokauden
aikaan.  Raamatussa  ei  mainita,  että  olisi
palattu  ajassa  taaksepäin  yöhön.  Aluksi
tähän liittyvä taulukko.

Juutalaisilla  oli  tapana  jakaa  päivä
neljään jaksoon. Niinpä he ovat saattaneet
jakaa  myös  tunnin  neljään  lyhyempään
ajanjaksoon.

Tehdään  tässä  taulukkoon  oletus
muutamasta vaihtoehdosta.

Käytämme  tässä  teoreettisessa  todenpe-
räisyys  tutkielmassa  noiden  vaihtoehtojen
mukaista siirtymää ennen vuotta 732 eaa.
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Tunnin osia Yhteensä asteita Aika

10 15° 1 tunti

– 17° 1 t. 8 min.

– 25° 1 t. 40 min.

4 37,5° 2,5 tuntia

3 50° 3 t. 20 min.

2 75° 5 tuntia

tapahtuneisiin pimennyksiin.
Selvitetään  hiukan  taulukkoa.  Tässä

arvioidaan  yhden  tunnin  pituudeksi  15
astetta.

Tunnin osia 10:
Kunkin ”portaan” pituus on n. 6 min.
Tunnin osia 4:
Kunkin ”portaan” pituus on n. 15 min.
Tunnin osia 3: 
Kunkin ”portaan” pituus on n. 20 min.
Tunnin osia 2:
Kunkin ”portaan” pituus on n. 30 min.
Toki tuo siitymäaika saattoi olla ihan
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mikä  muu tahansa,  mutta  näillä  saa  jo
hiukan  suuntaviivaa,  mikäli  kyseinen
siirtymä todella tapahtui. Tuo viiden tunnin
siirtymä on aika lailla maksimi, mikä voisi
sopia kuvailtuun kertomukseen. 
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10. Ashur-Dan III:n ja 
Shimbar-Shipakin 
auringonpimennys

Teemme tässä muutamia todennäköisyys-
laskelmia  edellisen  luvun  arvioiden
perusteella. 

Auringonpimennys 791 eaa.

Voimme  havaita  mielenkiintoisen
havainnon. Vertailemme eri vaihtoehtoja ja
havaitsemme,  että  25°  siirto  sopisi
kaikkein  parhaiten  tätä  auringonpimen-
nystä käytettäessä.

Mikäli käytämme  50° siirtoa, pimennys
heikkenee lähes samaan kuin se on ilman
siirtoa, kuten nähdään vertaamalla luvussa
8 ollutta kuvaa seuraavan sivun kuvaan.
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Tämä johtuu siitä, että NASAn laskelman
mukaan kuun varjo kulki viistosti
Välimeren yli Italian eteläpuolelta.

Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 791 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 25°

Niinpä mikäli käytetään tätä vuoden  791
eaa.  auringonpimennystä,  silloin  joutui-
simme olettamaan  suunnilleen  tuota   25°
siirtoa.

Jos  käytettäisiin  17°  siirtoa,  sekin  olisi
melko peittävä tähän pimennykseen.
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Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 791 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 17°

Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 791 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 50°
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Auringonpimennys 809 eaa.

Otetaan  tähän  hiukan  erilaisempi  testi.
Siirretään pimennyksiä  ainoastaan 17° eli
noin  1  tunti  ja  8  minuuttia  itään.  Kun
sovellamme  näin  pientä  siirtoa,  voimme
ottaa  esiin  uuden tutkielman käyttämän
vuoden 809 eaa. auringonpimennyksen.

Auringonpimennys 13. kesäkuuta, 809 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 17°
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Se oli  myös erittäin peittävä tätä siirtoa
käytettäessä.

Salmanassar III ja Ashur-nirari III

Mikäli  vuoden  791  eaa.  pimennystä
sovelletaan  Assyrian  historiaan,  se
aiheuttaisi  ristiriitaa  Israelin  historian
kanssa.  Uudessa  tutkielmassa  todetaan
siitä: ”Assyrian kuningas Salmanassar III:n
hallitusaika  siirtyy  18  vuotta
myöhemmäksi  tämän  tutkielman
käyttämästä  ajankohdasta  [vuodesta  809
eaa.  vuoteen  791  eaa.].  Hänen  18.
vuotensa,  jolloin  hän  oli  tekemisissä
Israelin kuninkaan Jeehun kanssa, ajoittuisi
vuoteen 869 eaa. Israelin historian mukaan
Jeehun  hallituskausi  oli  päättynyt  jo  8
vuotta aikaisemmin.34

Toinen  ristiriita  Israelin  kronologian
kanssa on se, että Adad-nirari III ja Israelin
kuningas  Joas  eivät  olisi  hallinneet
samanaikaisesti,35    sillä    Adad-nirari    III
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olisi noussut kuninkaaksi vasta vuonna 837
eaa.  kun  taas  Joasin  hallituskausi  olisi
päättynyt jo suunnilleen 844 eaa.”
On  kuitenkin  epävarmaa,  tarkoittivatko
Salmanassar  ja  Ashur-nirari  nimeltä
mainittuja  Israelin  kuninkaita  vai  heidän
kuningashuonettaan eli heidän perhettään.

Auringonpimennys 30. kesäkuuta, 1052 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak, siirto 50°

 Ristiriita Assyrian kronologiaan

Vuoden 1052 eaa. pimennyksen sovelta-
– 107 –



misesta  Babylonian  historiaan  tulisi
ristiriitaa  Assyrian  ja  Babylonian
kronologian välille.  

Assyrian  kronologiaa  täytyisi  pystyä
pidentämään 5-7 vuotta ennen vuotta 1100
eaa.  taaksepäin  mentäessä,  jotta  tätä
”pimennys  paria”  (791  eaa.  -  1052  eaa.)
voitaisiin  käyttää.  Saattaa  olla,  että
tällainen  pidennys  on  mahdollista
toteuttaa.

Voimme huomata  myös  edellisen  sivun
kuvasta,  että  tämä  pimennys  ei
muutenkaan  täytä  hyvin  riittävän  suurta
peittävyyttä.

Auringonpimennys 10. elokuuta 1045 
eaa.

Tätä sovellettaessa  pimennykselle  asete-
tut  tieteelliset  kriteerit  täyttyisivät  melko
hyvin tällä 50° siirrolla itään.

Tämä  ajoittuisi  myös  ilman  mitään
kikkailuja  Shimbar-Shipakin  7.  hallitus-
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vuoteen. Tämä pimennys tapahtui keskellä
päivää, siltä osin se on  hyvin  sopiva
alkuperäiseen  pimennyksen kuvaukseen.

Auringonpimennys 10. elokuuta, 1045 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak, siirto 50°

Tätä  pimennystä  on  mahdollista siirtää
vielä  enemmän  itään.  Suuremmalla
siirrolla se olisi  vielä peittävämpi. Tämän
suurena  ongelmana  on  sen  erittäin
myöhäinen  ajankohta.  Saattaa   vaikuttaa
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epätodennäköiseltä että tämä voisi vastata
muinaista simanu-kuukautta.

Auringonpimennykset 1063 eaa. ja 
1078 eaa.

Tämä vuoden 1063 eaa. auringonpimen-
nys  ajoittuu varhaiseen aamuun.

Tätä pimennystä jouduttaisiin käyttämään
Shimbar-Shipakin  7.  hallitusvuoteen,
mikäli  sovellamme  edellä  mainittua
vuoden  809  eaa.  pimennystä  pienen  17°
siirron kanssa.

Tässä vaihtoehdossa joutuu soveltamaan
myös toista “mustaa aukkoa”, joka liittyy
aukkoon  historiaan  liittyvissä  tiedoissa.
Tämän kenties suurikin puute liittyy siihen,
että  babylonialainen  vuosi  olisi  tuolloin
alkanut  3.  toukokuuta  eli  23.  huhtikuuta
greogriaanisen kalenterin mukaan. Se olisi
ollut  yli  kuukausi  kevätpäiväntasauksen
jälkeen.
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Auringonpimennys 31. heinäkuuta, 1063 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak, siirto 17°

Toukokuun  20.  päivä  1078  eaa.  oli
auringonpimennys,  joka  olisi  ollut  hyvin
peittävä käytettäessä 17° siirtoa.

Sen  suhteen  joutuisi  käyttämään  vielä
huomattavasti  suurempaa  “mustaa  auk-
koa”, sillä Babylonian kronologiaa täytyisi
pidentää  15  vuotta.  Se  ei  yksin  riittäisi,
vaan  myös  Assyrian  kronologiaa  joutuisi
pidentämään.  Vastaavasti  niitä  molempia
tulisi oikaista uudestaan, jotta ne sopisivat
yhteen Egyptin ja heettiläisten kronologian
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kanssa.
Tähän  auringonpimennykseen  liittyy

kuitenkin yksi erikoisuus. Se asettuu juuri
oikeaan  peittävyyteen  samanlaisella
siirolla,  kuin  Ashur-Dan  III:n  ja  Mursili
II:n  auringonpimennys.  Teoriassa  voisi
ajatella, että jos varsinainen siirto tapahtui,
niin sen kesto olisi ollut tasan yksi tunti eli
15°. Tämän ainoa haittapuoli on ajankohta,

Auringonpimennys 20. toukokuuta, 1078 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak, siirto 15°
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"kaukainen sijainti", jonka vuoksi ainakaan
tällä  hetkellä  ei  voida  havaita  perusteita
noin suurelle kronologian pidentämiselle.

Auringonpimennys 1060 eaa. ja siirto 
17°

Uuden  tutkielman  soveltamaa  auringon-
pimennystä, 30. toukokuuta 1060 eaa., on
myös mahdollista  käyttää,  jos sovelletaan
noin yhden tunnin siirtoa. 

Auringonpimennys 30. toukokuuta, 1060 eaa. 
Paikka: Babylon, Irak, siirto 17°
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Tämä olisi suunnilleen yhtä peittävä kuin
vuoden  1063  eaa.  pimennys.  Tämän
haittapuolena on sen myöhäinen ajankohta,
noin puoli tuntia ennen auringonlaskua.

Tämän auringonpimennyksen merkitystä
korostaa se, että sitä ei voi käyttää ilman
aikavyöhykkeen siirtoa.

Tulosten erittely

Tässä  tuli  nyt  peräti  kolme  eri
mahdollisuutta ns.  ”tieteelliseen  kronolo-
giaan”.  Ryhmitellään  ne  tunnuksilla A, B
ja C niiden siirron suuruus järjestyksessä.

Otetaan seuraavaksi yhteenvetona tauluk-
ko kaikista näistä kolmesta.

Siirto Ashur-Dan III Shimbar-Shipak

 17° 13.06.809 eaa. 30.06.1060 eaa.

 25° 24.06.791 eaa. – 

 50° 24.06.791 eaa. 10.08.1045 eaa.

Tässä   taulukossa   on   eritelty,   mitä
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pimennyksiä jotuu kussakin vaihtoehdossa
käyttämään.

Voidaan  havaita  hiukan  erikoinen  tulos
koskien vuotta 791 eaa. Mikäli pitäisimme
kiinni  tämänhetkisestä  yleisestä  käsityk-
sestä  Assyrian  kuninkaiden  hallitusajoista
(täydellinen  pimennys  vuonna  791  eaa.),
jouduttaisiin  toteamaan,  että  Shimbar-
Shipakin  hallituskaudella  ei  tapahtunut
auringonpimennystä.

Viitteet
34 archive.org/stream/assyrianeponymca00 
smitiala#page/190/mode/1up
35 journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/ 
1359970?journalCode=jcs
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11. Shamsi-Adad I
Assyrian varhainen limmu- eli eponyymi

lista  kertoo seuraavasti.

Dadiyan  eponyymi:  Kuningas  Šamši-Adad
syntyi.

Puzur-Ištarin eponyymi: tapahtui  auringon-
pimennys;  Aminumin kuolema36

Ajankohdan  määrittää  se,  että
auringonpimennys tapahtui  vuosi  Shamsi-
Adad  I:n  syntymän  jälkeen.  Tutkijat
arvioivat  yleensä,  että  tämä
auringonpimennys  olisi  tapahtunut   1838
eaa. Monet tutkijat ovat ehdottaneet siihen
myös  kesällä  1833  eaa.  tapahtunutta
pimennystä,  jota  myös  uusi  tutkielma
soveltaa.
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Kun  aikavyöhykettä  on  siirretty  50°,
voidaankin  havaita  ettei  auringonpimen-
nystä  löydy  välttämättä  sopivalta  ajalta.
Tarkastellaan yhtä esimerkkiä.

Auringonpimennys 1807 eaa.

Tämä  täydellinen  pimennys  10.
helmikuuta  1807 eaa.  näkyi  melko hyvin
peittävänä kyseisen 50° siirron jälkeen.

Auringonpimennys 10. helmikuuta, 1807 eaa. 
Paikka: Ninive, Irak, siirto 50°
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Tämä  voi  kuitenkin  ajoittua  liian
myöhäiselle  ajalle,  sillä  Shamsi-Adad  I
olisi  tätä  sovellettaessa  syntynyt  vuonna
1808  eaa.  Hänen  syntymänsä  ajankohdan
määrittämiseen  vaikuttaa  se,  että  hän
hallitsi  samaan  aikaan  Babylonian
kunikaan  Hammurabin  kanssa. Lisäksi
siihen vaikuttaa  Assyrian  kronologia,  sitä
ei  ilmeisesti  voi  kovin  paljon  lyhentää
välillä  1750-1400  eaa.  Mutta  emme
myöskään tiedä,  minkä  ikäinen  Shamsi-
Adad I oli tullessaan kuninkaaksi. Löytyy-
kö muita vaihtoehtoja?

Auringonpimennys 1861 eaa.

Täytyy  mennä  hyvin  kauas  taaksepäin,
vuoteen 1861 eaa., jotta löytyy
auringonpimennys,  joka  oli  erittäin
hyvälaatuinen  50°  siirtoa  käytettäessä.
(Tämä löytyisi  myös 25° ja  17° siirroilla
lähes yhtä hyvin.)  Olisiko Shamsi-Adad I
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Auringonpimennys 9. tammikuuta, 1861 eaa. 
Paikka: Ninive, Irak, siirto 50°

voinut syntyä vuonna 1862 eaa? Hän olisi
ollut  suunnilleen  55-vuotias  tullessaan
kuninkaaksi  vuonna  1807  eaa.  Hän  olisi
hallituskautensa  päättyessä  vuonna  1774
eaa. ollut 88-vuotias.

Sivuhuomatuksena  voidaan  todeta,  että
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Israelin historia kertoo erään Shamsi-Adad
I:n aikalaisen, patriarkka Jaakobin, eläneen
vielä  pitempään.  Joten  mikään  mahdotto-
muus tuo ikäkysymys ei ole.

Auringonpimennys 1833 eaa.

Käytettäessä  17°  siirtoa  “perinteisen”
vuoden 1833 eaa. soveltaminen sopisi vielä
melko  hyvin.  Entä  onko  vielä  olemassa
jokin muu vaihtoehto?

Joosuan auringonpimennys

Hepreankieleen perehtyneet israelilaistut-
kijat  ovat  sitä  mieltä  että  Raamatussa
kerrotun Joosuan  taistelun aikana  tapahtui
auringonpimennys.37 Jos  näin  tapahtui,
voidaanko kyseistä pimennystä löytää? Ja
tapahtuiko  silloin  myös  jotakin  muuta?
Raamattu  kertoo,  että  ”aurinko  ei
kiirehtinyt laskemaan suunnilleen kokonai-
seen  päivään”.  Siitä  voi  saada  sen
käsityksen, että maapallon pyörimisliike
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pysähtyi  moneksi  tunniksi.  Tehkäämme
tämän perusteella tarkistuslaskelma.

Mutta ensin meidän täytyy tietää,  mihin
historian  aikaan  Joosuan  johdolla  tehty
Kanaanin  valloitus  tapahtui.  Koska  nämä
ovat  vain  Raamatussa  kerrottuja
tapahtumia,  on  viisainta  käyttää  siihen
Raamatun ajanlaskua. Sen mukaan Joosua
aloitti Kanaanin maan valloituksen vuonna
1473 eaa. 

Tässä  täytyy  ottaa  huomioon,  että
aikavyöhykettä  on  jo  siirretty  esim.  17°.
Mutta  sitä  täytyy  siirtää  reilusti  lisää.
Oletetaan,  että  tapahtuman   kuvauksessa
tuossa  kertomuksessa  mainittu  ”kokonai-
nen  päivä”  tarkoitti  noin  6-8  tunnin
ajanjaksoa. Siirretään aikavyöhykettä 137°
eli 9 tuntia ja  8 minuuttia länteen.

Heinäkuun 22.  päivä 1472 eaa.  tapahtui
auringonpimennys. Tuolla siirrolla se osuu
suoraan Israelin ylle. 
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Kun  tuosta  astelukemasta  vähennetään
”Hiskian päivien siirto” 17°, niin Joosuan
päivinä olisi ollut 120° ”viivytys” eli maan
pyörimisliike  pysähtyi  enintään  8  tunnin
ajaksi. Toisaalta emme voi olla ehdottoman
varmoja siitä, tapahtuiko Joosuan taistelun
aikana  auringonpimennystä,  mutta  tämä
pimennys sopisi hyvin siihen.

Auringonpimennys 22. heinäkuuta, 1472 eaa. 
Paikka: Jerusalem, Israel, siirto 137°
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Auringonpimennys 1841 eaa.

Kun Shamsi-Adad I:n aikaan sovelletaan
samaa  137° siirtoa, voidaan havaita  että
25.  toukokuuta  1841  eaa.  tapahtui
täydellinen auringonpimennys.

Auringonpimennys 25. toukokuuta, 1841 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 137°

 Samalla  huomaamme  mielenkiintoisen
piirteen.  Tämä  oli   ihan  yhtä  peittävä,
hyvälaatuinen pimennys, kuin aikaisemmin
tarkasteltu  vuoden  1472  eaa.  auringonpi-
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mennys.
Tämä  sopii  myös  huomattavasti

paremmin  ajankohdaltaan,  sillä  Shamsi-
Adad I  olisi  tämän pimennyksen mukaan
kuninkaaksi  tullessaan  ollut  suunnilleen
35-vuotias.

Mikäli tätä pimennystä siirtäisi vain 116°
eli  7  tunnin  ja  44  minuutin  verran,  tämä
olisi näkynyt täydellisenä Ninivessä. Se ei
olisi kuitenkaan riittävä siirto heinäkuussa
1472 eaa. sattuneeseen pimennykseen.

Viitteet
36 ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4943651/
37 academic.oup.com/astrogeo/article/58/5/ 
5.39/4159289
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12. Takelot II:n ja 
Psametik I:n pimennys

Aikaisemmin  tuli  jo  ilmi  häiriöt,  jotka
kohdistuu Takelot II:n kuunpimennykseen.
Miten häiriöt on korjattavissa?

Kuunpimennys 888 eaa.

Kun  tehdään  50°  siirto,  tämä osittainen
pimennys  näkyi  hyvin  Egyptissä.  Tämän
ajankohta  on  kuitenkin  liian  varhainen,
sillä  Egyptin  kronologiaa  joutuisi
lyhentämään ylimääräiset viisi vuotta.

Tähän  on  kuitenkin  mahdollista  käyttää
pientä myös 17° siirtoa. Tällöin pimennys
olisi alkanut  yli tunti ennen kuunlaskua ja
ollut  suurimmillaan  noin  puoli  tuntia
myöhemmin.  Tähänkin  liittyy  kuitenkin
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yksi  pienempi  haittatekijä.  Egyptin
kronologia  täytyisi  voida  lyhentää  yksi
vuosi. Tämä lyhentämisen oikeutus saattaa
olla epävarmaa, jos arvioidut Shoshenq I ja
Osorkon II:n auringonpimennykset otetaan
huomioon.

Kuunpimennys 6. maaliskuuta, 888 eaa. Paikka: 
Memphis, Egypti, siirto 50°

– 126 –



Kuunpimennys 6. maaliskuuta, 888 eaa. Paikka: 
Memphis, Egypti, siirto 17°

Kuunpimennys 859 eaa.

Kun  tätä  kuunpimennystä  sovelletaan
Takelot  II:n  16.  hallitusvuoteen,  hänen
hallituskautensa alku ajoittuisi suunnilleen
farao  Shoshenk  III:n  hallituskauden
puoleenväliin  vuoteen  875  eaa.  Takelot
II:n hallituskauden siirtäminen juuri tähän
kohtaan  aiheuttaa  yllättävän  suuren
myönteisen piirteen.

Tutkijoien arvioiden mukaan Ini, viimei-
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nen  farao  dynastiassa  (on  myös  oletettu,
että  Ini  ei  kuulunut  kyseiseen dynastiaan
vaan  oli  ”itsenäinen  farao”,   riippumaton
kaikista  dynastioista),  jonka  Takelot  II
aloitti,  hallitsi  vain  noin  6  vuotta.  Monet
ovat  myös  arvioineet,  että  kenties  farao
Piye  seurasi  suoraan  Iniä.  Vanhassa
kronologiassa  heidän  välillään  arvioitujen
hallituskausiensa alun välillä on kuitenkin
viisitoista  vuotta.  Uudessa   tutkielmassa
tämä  ero  on  jo   arvioitu  35  vuoden
pituiseksi.

Tämä Takelot  II:n  hallituskauden siirtä-
minen 28 vuotta  myöhemmäksi  vaikuttaa
siten, että Inin hallituskausi alkaa    vuonna
800  eaa.  Uudessa  tutkielmassa  Piyen
hallituskausi  alkaa  790-luvulla  eaa.,  kun
hänen  hallituskautensa   pituudeksi
oletetaan  noin 30 vuotta.

Tätä  kuunpimennystä  sovelletaan  tässä
tutkielmassa  myös  ns.  ”vapaaseen  krono-
logiaan”.
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Kuunpimennys 13. helmikuuta, 859 eaa. Paikka: 
Memphis, Egypti, siirto 50°

Kirkas salama Hiskian ajoilta

Takelot  II:n  kuunpimennystä  on  pidetty
hyvin  vaatimattomana,  pienenä  tapahtu-
mana,  jolla  ei  ole  suurtakaan  merkitystä
historian tai kronologian kannalta.

Mikäli  egyptologeilla  on  vahvasti
perusteltua tietoa sen puolesta, että Takelot
II:n hallituskausi alkoi samoihin aikoihin,
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kun  Osorkon  II:n  hallituskausi  päättyi,
Takelot  II:n  kuunpimennys  voi  nosuta
hyvin  merkittävään  rooliin.  Tämä  johtuu
siitä,  että  silloin  edellä  mainittua  vuoden
859  eaa.  kuunpimennystä  ei  ole
mahdollista käyttää.

Silloin  tähän  asiaan  voi  liittyä  jo
aikaisemmin sovellettu kuunpimennys 23.
helmikuuta 887 eaa. Tämä oli täydellinen
kuunpimennys. Kun siihen sovelletaan 17°
siirtoa, se oli näkyvissä Memphisissä.

Niinpä  tämän  kuunpimennyksen  voi
havaita olevan ikäänkuin salaman yllättvä
välähdys ja muistutus siitä, että tuollainen
ihmellinen  tunnin  siirto  maapallon
pyörimisliikkeessa saattoi tapahtua Juudan
kuninkaan Hiskian päivinä.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että Takelot II:n
havaitsema  kuunpimennys  oli  osittainen.
Millä tavalla tämä täydellinen kuunpimen-
nys sitten näkyi Egyptissä, kun sovelletaan
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17°  siirtoa?  Se  näkyi  aamulla.  Kuu  ehti
laskeutua  pois  katsojan  näkyvistä,  ennen
kuin pimennys muuttui täydelliseksi. Siltä
osin  tämä  kuunpimennys  täytti  tuon
osittaisen pimennyksen vaatimuksen.

Kuunpimennys 23. helmikuuta, 887 eaa. Paikka:
Memphis, Egypti, siirto 17°

Auringonpimennys 636 eaa.

Egyptin  faraon  Psametik  I:n  kuolinvuo-
den  aikana  on  arvioitu  tapahtuneen
auringonpimennys.

Uudessa  tutkielmassa  tämä  on  ollut
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Auringonpimennys 19. elokuuta, 636 eaa. 
Paikka: Memphis, Egypti

suuntaviivana  sille,  miten  faraoiden
hallituskausien  tarpeellinen  muutos  tulisi
toteuttaa  600-luvulla  eaa.  Niinpä   tässä
uudessa kronologiassa siihen sopii elokuun
19.  päivänä  vuonna  636  eaa.  tapahtunut
täydellinen auringonpimennys.
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13. Mursili II:n 
auringonpimennys

Luvussa  10  tuli  jo  esille,  miten
Babylonian  kronologia  siirtyisi  myöhem-
mäksi  –  sovellettaessa  vuotta  791  eaa.
Assyrian  historiaan  –   kuin  uudessa
tutkielmassa on esitetty. Muutos vaikuttaisi
myös  Egyptin  ja  sitä  kautta  heettiläisten
kronologiaan.

Mursili  II:n aikana tapahtunut auringon-
pimennys on tärkeällä sijalla, kun Egyptin
kronologiaa ajoitetaan oikealle kohdalleen.

Mursili II:n hallituskauden ajankohta

Kun saadaan selville,  miten heettiläisten
kronologia  limittyy  yhteen  Egyptin
kronologian kanssa, sitä   voidaan   käyttää
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apuna myös Egyptin kronologian asettami-
seen  oikealle  kohdalleen.  Uudessa
tutkielmassa  käsiteltiin  tätä  ja  kerrataan
siitä pääkohdat:

”Kuningas  Suppiluliuma  I  oli  hyvissä
väleissä Egyptiin ja lähetti Amarna kirjeen
farao  Akhenatenille.38 Siitä  selviää,  että
Suppiluliuma I oli  kirjeenvaihdossa myös
Akhenatenin  isän,  farao  Amenhotep  III:n
kanssa.”

”On  merkille  pantavaa,  että  arkeologia
kertoo Mursili II:n edeltäjän Suppiluliuma
I:n  hallituskauden  päättyneen  melko  pian
jonkun  nimeltä  mainitsemattoman  faraon
kuoleman jälkeen.”39

”[Suuppiluliuman] on arvioitu hallinneen
22  vuotta.40  Nykyisessä  vanhassa  krono-
logiassa hänen hallituskautensa on arvioitu
päättyneen  noin  kaksi  vuotta  farao
Tutankhamonin  kuoleman  jälkeen.  Tämä
vaikuttaa  olevan  virheellinen  arvio,  sillä
Akhenaten  ja  Tutankhamon  näyttäisivät
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hallinneen yhteensä vähintään 25 vuotta.41

Kun otetaan huomioon lyhyt Smenkharen
hallituskausi  ja  ne  vuodet,  jotka  Suppi-
luliuma  I  hallitsi  samanaikaisesti  farao
Amenhotep  III:n  kanssa,  niin  hänen  olisi
tarvinnut hallita vähintään noin 30 vuotta.”

Tämän  perusteella  uudessa  tutkielmassa
päätellään, että Suppiluliuma I kuoli melko
pian farao Akhenatenin kuoleman jälkeen.

Kun  Mursili  II:n  hallitusaikaa  siirtää  8
vuotta myöhemmäksi,  vuodelta 1352 eaa.
löytyvä  auringonpimennys  heikkenee
huomatavasti, kun siihen sovelletaan joko
25° tai 50° siirtoa, joista varsinkin ensiksi
mainitusta  saatiin  hyvä  tulos,  kun
tarkasteltiin Assyrian auringonpimennystä.

Tarkka  lukija  voi  seuraavaa  kuvaa
katsellessaan kuitenkin puntaroida, voisiko
tälle  pimennykselle  löytyä  parempaa
vaihtoehtoa.
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Auringonpimennys 15. elokuuta, 1352 eaa. 
Paikka: Amasya, Turkki, siirto 50°

Auringonpimennys 1337 eaa.

Lokakuussa  1337  eaa.  tapahtui  rengas-
mainen  auringonpimennys,  joka  näkyi
hyvin  Anatoliassa  tätä  samaa  50°  siirtoa
käytettäessä.  Tämä  ei  kuitenkaan  peittä-
vyydeltään  sovi  kunnolla  Koillis-
Anatoliaan. Toinen tähän asiaan vaikuttava
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asia  on  Egyptin  kronologia.  Akhenatenin
hallituskautta  ei  voi  siirtää  näin
myöhäiselle  ajalle,  sillä  se  siirtyisi
suunnilleen  vuosiin  1363-1345  eaa.
Babylonian  kuninkaan  Burna-Burialish
II:n, joka oli kirjeenvaihdossa Akhenatenin
kanssa,  hallituskausi  olisi  päättynyt  noin
vuonna 1362 eaa. 

Auringonpimennys 26. lokakuuta, 1337 eaa. 
Paikka: Amasya, Turkki, siirto 50°
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Siirto 17 astetta

Otetaan  tähän  myös  luvussa  10  tehty
testi,  jossa  pimennyksiä  siirretään
ainoastaan 17° itään.

Tässä  kohtaa  tarkasteluun  vaikuttaa  se,
toimiiko  kyseinen  siirto  Mursili  II:n
auringonpimennykseen. Voimme havaita,

Auringonpimennys 15. heinäkuuta, 1360 eaa. 
Paikka: Koillis-Anatolia (nyk. Rize, Turkki), 
siirto 17°
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että  kun  Mursili  II:n  sovelletaan  arviota,
että  tämä  auringonpimennys  tapahtui
Koillis-Anatoliassa,  niin tällä siirrolla sen
peittävyys  on  hyvä,  kuten  nähdään
edellisen sivun kuvasta.

Päätelmät

Vaikuttaa ensinnäkin siltä että tuo vuoden
1352  eaa.  auringonpimennys  on ainoa
mahdollinen, jota voi yrittää  soveltaa
Mursili II: 10.             hallitusvuoteen, kun
käytetään 25° tai 50° asteen siirtoa. Tulos
tämän  pimennyksen  peittävyyteen
heikkenee  huomattavasti  lisää,  jos
käytämme vaihtoehtoa  B eli   25° siirtoa.
Tätä  pimennystä  soveltaen  Mursili  II:n
hallituskausi  olisi  alkanut  vuonna  1361
eaa.  ja  Suppiluluima  I:n  hallituskausi
osuisi vuosiin 1384-1362 eaa.

Tämän  auringonpimennyksen  laatu
saattaa heikentää huomattavasti tieteellisen
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kronologian B ja C vaihtoehtoja.
Selvästikin vaihtoehto A ja vuoden 1360

eaa.  auringonpimennys  sopii  parhaiten
Mursili  II:n  10.  hallitusvuoteen.
Tarkoittaako  tämä  sitä,  että  jos  olemme
kylliksi  kriittisiä,  vaihtoehtoja  B  ja  C  ei
voida käyttää?

Egyptin kronologian pidentäminen

Tässä  voi  tehdä  eräänlaisen  testin
pidentämällä  Egyptin  kronologiaa  8
vuotta.  Kuninkaiden  hallituskausiahan  on
jo lyhennetty “minimiin”.

Voidaan kokeilla esim. pidentämällä Seti
I:n  hallitusaikaa  4  vuotta  takaisin  15
vuoden  pituiseksi.  Lisäksi  pidennämme
Osorkon vanhemman hallitusaikaa 4 vuotta
takaisin  10  vuoteen.  Tällöin  Mursili  II:n
10. hallitusvuosi olisi tässäkin tapauksessa
1360  eaa.  Voidaan  havaita,  että  tuon
vuoden auringonpimennys oli melko hyvä
vielä  25° siirtoa käytettäessä.
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Huomaamme  kuitenkin  sen,  että
Akhenatein  hallituskauden  alku  siirtyy
suunnilleen vuoteen 1387 eaa. Babylonian
kuninkaan  Burna-burialish  II:n  hallitus-
kauden  alku  on  kuitenkin  edelleen  vuosi
1385 eaa. Hän  hallitsi  joitakin  vuosia
myös  Akhenatenin  edeltäjän,  Amenhotep
III:n aikaan. Niinpä toteamme, että Egyptin
kronologiaa ei voida pidentää.  Sen  myötä
voidaan  todeta,  että vaihtoehto B putoaa
valitettavasti  pois  tässä  vaiheessa.  Se
“kompastuu”  Mursili  II:n  auringonpimen-
nykseen.

Tutankhamon ja Ramses II

Tutankhamonin  auringonpimennys  on
hänen palvelijoidensa hautakirjoitukseen
perustuva  tulkinta.  Huomataan,  että
Tutankhamonin  hallituskausi  ajoittuisi
vuosille   1361-1352   eaa.   Niinpä   tuo
Mursili II:n auringonpimennys  osuu sopi-
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vasti Tutankahmonin  hallituskauden
viimeiseen vuoteen. Kun edelleen teemme
50  asteen  siirron,  se  näkyi  etelässä
muinaisessa  Thebassa  paljon  paremmin
kuin Anatoliassa.

Tarkastelkaamme  lopuksi  kuvaa,  millä
tavalla  aikaisemmin mainittu Ramses  II:n
hallituskauden,  vuoden  1312  eaa.   aurin-
gonpimennys, näkyy Egyptissä, kun sitä on
siirretty 50° itään.

Auringonpimennys 24. kesäkuuta, 1312 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 50°
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Voimme  huomata,  että  se  toimii
huomattavasti  paremmin  tuon  50  asteen
siirron ansiosta.

Viitteet
38 touregypt.net/amarna11.htm
39 Bill Price: Tutankhamun: Egypt's most famous 
Pharaoh AmarnaLetters.pdf

40 ancient.eu/Suppiluliuma_I/
41 en.wikipedia.org/wiki/Eighteenth_Dynasty_of 
_Egypt

– 143 –



14. Tapaus Akhenaten

Voidaan  havaita,  että  Akenatenin
hallitusajalta  ei  löydy  yhtään
auringonpimennystä.  Tarkoittaako  tämä
sitä,  että  kronologia  on asettunut  väärään
kohtaan? Ei toki.

Ei  ole  olemassa  selkeää  arkeologista
löytöä,  joka  kuvailisi  sellaisen
pimennyksen  tapahtuneen  Akhenatenin
hallituskaudella.  Tämä  ”Akhenatenin
auringonpimennys” on hypoteesi,  joka on
luotu  sen  perusteella,  miten  hän  toimi
faraona ollessaan.

Mikä  sitten  voisi  selittää  Akenatenin
poikkeuksellisen uskonnollisen toiminnan?
Voisiko  siihen  liittyä  jokin  auringonpi-
mennys,  joka  tapahtui  ennen   kuin  hän
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nousi faraoksi?  Sitä  asiaa  voi  pohdiskella
teoreettisesti.

Auringonpimennys Akhenatenin 
lapsuudessa

Vuonna  1406  eaa.,  14.  heinäkuuta  oli
täydellinen auringonpimennys.
 Stellarium ohjelmalla huomataan, tämä ei
ollut  kovin  peittävä  Luxorissa  eli
muinaisessa   Thebassa.   Varsinkin   Niilin

Auringonpimennys 14. heinäkuuta, 1406 eaa. 
Paikka: Aleksandria, Egypti, siirto 50°
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suistoalueella  tämä  saattoi  näkyä
kohtalaisen   hyvin.   Se   ei välttämättä
kuitenkaan  täytä tässä  tutkielmassa
sovelletun  pimennyksen  hyvän  peittä-
vyyden vaatimuksia.

Kesällä 1414 eaa. tapahtui  rengasmainen
auringonpimennys,  joka  sopii  ajankoh-
daltaan  vapaaseen  kronologiaan  ja
tieteelliseen kronologiaan A.

Voisiko olla mahdollista, että Amenhotep
IV syntyi 14. heinäkuuta vuonna 1406 eaa.
tai  13.  kesäkuuta  1414  eaa?  Ja  voisiko
hänen  syntymänsä  ajoittua  juuri  samaan
aikaan    auringonpimennyksen  kanssa?
Ainakin teoriassa se on hyvin mahdollista,
sillä  Mitannin  kuningas  Shuttarna I  antoi
tyttärensä   Amenhotep   III:lle vaimoksi.
Tuossa ensimmäisessä  vaihtoehdossa tuo
aviolitto olisi totetunut vuonna 1407 eaa.,
jälkimmäisessä vaihtoehdossa  aviolitto
olisi solmittu vuonna 1416 eaa.
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Auringonpimennys 13. kesäkuuta, 1414 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 17°
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15. Sed festivaalit
Egyptiläinen  Aymen  M.  Ibrahem  on

tehnyt  tähän  liittyvän  tutkielman.  Faraot
viettivät  silloin  tällöin  ylimääräisiä  Heb-
Sed  eli  Sed  festivaalijuhlia.  Ibrahemin
tutkimuksen mukaan näiden ylimääräisten
juhlien  syynä  oli  auringonpimennys.
Uudessa  tutkielmassa  sovelletaan  jokin
auringonpimennys  kaikkiin  Ibrahemin
luettelemiin kohtiin.42

Akhenatenin tapauksessa Sed festivaalin
syynä  saattoi  hänen  syntymänsä  tienoilla
tapahtunut  auringonpimennys  tai  jokin
muu erikoinen tapahtuma.

Kuningatar Hatshepsut

Tähän  teemme  aikaisemmin  luvussa  11
esille tulevan 137° siirron. Voimme löytää
yhden  vaihtoehdon,  12. heinäkuuta  1490
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eaa. tapahtuneen auringonpimennyksen. 
Tämä  näkyi  varhain  aamulla  Egyptissä.

Hatshepsutin hallitusajalle on myös toinen
vaihtoehto.

Tieteellinen kronologia  A käyttää  hänen
hallituskautensa  ajaksi  samaa  kuin  vapaa
kronologia.  Tämän  kronologian  mukaan
Hatshepsutin  hallituskausi  alkoi  vuonna
1518 samaan aikaan miehensä  Thutmosis
I:n valtaannousun kanssa.

Tässä  toisessa  vaihtoehdossa  löytyy
auringonpimennys  30.  huhtikuuta  1505
eaa.

Tämä   jälkimmäinen   on   aavistuksen
verran  epävarma,  sillä  Hatshepsutin  15.
hallitusvuosi  olisi  alkanut  talvella   1504
eaa. Tosin kyseessä on vuosi, jolloin hänen
kerrotaan viettäneen Sed festival juhlaa.

Niinpä siihen voi tehdä jonkin oletuksen,
että auringonpimennys,   jonka  kunniaksi
hän järjesti  juhlan,  tapahtui  edellisenä
vuotena.
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Auringonpimennys 12. heinäkuuta, 1490 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 137°

Auringonpimennys 30. huhtikuuta, 1505 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 137°
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Seti I

Käytettäessä  lyhyttä  17°  siirtoa  Seti  I:n
auringonpimennys  löytyy  hyvälaatuisena
30. jouluuuta 1332 eaa.

Ramses II ja Ramses III

Kun käytetään  50°  siirtoa,  Ramses  II:n
ajalta  löytyy  kaksi  merkittävää  auringon-
pimennystä,  vuosilta  1286  eaa.  ja  1284
eaa. Nämä olivat hänen 36.  ja  38.  halli-
tusvuotensa. Koska  faraoilla  oli  tapana
viettää  Sed  festivaali  juhlaa  37.
vuotenaan, on mahdollista että Ramses II
vietti sitä tuossa kohtaa kolmena vuotena
peräkkäin. 

Myös Ramses III:n ajalta löytyy edelleen
hyvälaatuinen auringonpimennys.

Mikäli  kuitenkin  käyttäisimme pimen-
nyksiin  25°  tai  17°  siirtoa,  Ramses  II:n
auringonpimennykset olisivat heikkolaa-
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tuisia. 

Auringonpimennys 10. helmikuuta, 1286 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 50°

Auringonpimennys 15. kesäkuuta, 1284 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 50°
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Auringonpimennys 5. maaliskuuta, 1223 eaa. 
Paikka: Luxor, Egypti, siirto 50°

Osorkon II ja Psametik II

Osorkon II:n 22. hallitusvuodelta löytyy
auringonpimennys 14. syyskuuta 907 eaa.
Tämä  on  melko  rajamailla  ja  50°  siirto
heikentää  sitä  hiukan  lisää.  Niinpä  se  ei
täytä  tämän  tutkielman  tiukkaa  seulaa
pimennyksen laadun suhteen.

Psametik II:n hallituskaudella 30. syys-
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kuuta  610  eaa.  tapahtunut  pimennys  oli
myös huonolaatuinen.

Farao Amenhotep I

Amenhotep  I  teki  järjestelyjä  Sed  festi-
vaalin  viettämistä  varten.  Arkelogiassa  ei
ole  kuitenkaan  mainintaa,  viettikö  hän
kyseistä juhlaa. Tähän hänen toimintaansa
on saattanut vaikuttaa 21. syyskuuta 1540
eaa.  tapahtunut auringonpimennys.  Sovel-
tamalla  137°  siirtoa  tuo  pimennys  näkyi
hyvin  Memphisissä  ja  varsinkin  Ala-
Egyptissä.

Farao Djoserin Heb-Sed juhla

Aymen Ibrahem arvioi,  että  myös  farao
Djoserin  aikaan  olisi  tapahtunut
auringonpimennys,  koska  hän  vietti  Sed
festivaalin.42

Hänen hallitusajastaan ei kuitenkaan ole
täyttä  varmuutta.  Jotkut  ovat  arvioineet,
että   hän   olisi   ollut   Egyptin   faraona
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Raamatussa  mainitun  Joosefin     aikaan.
Raamatun  ajanlaskun  mukaan  Joosefista
tuli faraon visiiri vuonna 1737 eaa.

Kun  tässä  käytämme  jälleen  “pitkää”
137°  siirtoa,  voidaan  löytää  täydellinen
auringonpimennys  25.  maaliskuuta  1735
eaa.

Tämä  on  pelkästään  teoreettinen  oletus,
koska ei arkeologia eikä mikään muukaan
lähde voi vahvistaa Djoserin    hallinneen
juuri    tuona aikana. 

Sen verran voi tähän sanoja heittää, että
todennäköisesti  Djoser  ei  kuitenkaan
hallinnut 2600-luvulla eaa. Syynä tähän on
se, että kaikki egyptiläiset olivat ilmeisesti
Misraimin  jälkeläisiä.  Kyseinen  Misraim
syntyi Raamatun ajanlaskun mukaan 2300-
luvulla eaa.
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Auringonpimennys 25. maaliskuuta, 1735 eaa. 
Paikka: Memphis, Egypti, siirto 137°

Viitteet
42 oocities.org/duarta/index6.html

– 156 –



16. Shoshenk I
Tieteellisen kronologian versioissa B ja C

Egyptin  kronologia  on  tähän  kohtaan
tultaessa  siirtynyt  neljä  vuotta  myöhem-
mäksi  kuin  uudessa  tutkielmassa.  Mursili
II:n  auringonpimennys siirsi  sitä  aluksi  8
vuotta,  tässä  on  sitä  ”tasapainoitettu”
lyhentämällä  Osorkon  vanhemman  halli-
tuskauden  pituus  takaisin  Manethon
ilmoittamaan kuuteen vuoteen.

Egyptologi Kenneth Kitchen on arvioinut
että  Shoshenk  I:n  17.  hallitusvuotena
tapahtui auringonpimennys.43 Tämä löytyy
uudessa tutkielman käyttämän ajankohdan
lisäksi  neljä  vuotta  myöhemmin,   13.
lokakuuta 983 eaa.

Tämän  pimennyksen  voidaan  havaita
olevan  kohtalainen,  50°  siirron  ansiosta
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parempi kuin aikaisemmin esitetty vuoden
987 eaa. pimennys.

Auringonpimennys 13. lokakuuta, 983 eaa. 
Paikka: Memphis, Egypti, siirto 50°

Viitteet
43 Jane Sellers: The Death of Gods in Ancient 
Egypt, 2007, s.273;
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17. Vapaa kronologia
Tässä  tutkielmassa  ei  esitetä  mitään

suoria  väitteitä  siitä,  että  maapallo  olisi
pyörinyt  taaksepäin  700-luvulla  eaa.
Juudan kuninkaan Hiskian päivinä tai että
sen  kiertoliike  olisi  pysähtynyt  Joosuan
päivinä.  Tässä  on  tarkasteltu  pelkästään
asian todennäköisyyttä.

Toki  jotkut  konservatiiviset  ajattelijat
saattaisivat  suoralta  kädeltä  sanoa,  että
“ilman  muuta  maapallo  pyöri  taaksepäin
Hiskian päivinä”. Mutta tarkastellaan tässä
hiukan sitä,  mitä se tutkijoilta vaatisi,  jos
tulkitaan  “vapaata  kronologiaa”  eli
oletetaan  että  maapallo  ei  pyörinyt
taaksepäin.

Auringonpimennys 809 eaa.

Vaikka tämä ei ollutkaan täysin peittävä,
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tämä  on  ainoa  auringonpimennys,  jota
voitaisiin  soveltaa  Ashur-Dan  III:n  9.
hallitusvuoteen.  Toisenlainen  näkökulma
vaatisi  tekemään  väkivaltaa  historialle,
sillä  Babylonian  liikeasiakirjojen  antama
todistus  tulisi  “mitätöidä”.  Se  olisi  ja  on
aika raju toimenpide.

Shimbar-Shipakin auringonpimennys

Tässä joudutaan tinkimään babylonialai-
sen  kalenterin  arvioidusta  ajankohdasta,
sillä  tähän  sopiva auringonpimennys
löytyy vasta 31. heinäkuuta vuodelta 1063
eaa.44 Se näkyi varhain aamulla, noin kello
9 aikaan.

Muussa  tapauksessa  tästä  tulisi  vetää se
johtopäätös,  että  tätä  auringonpimennystä
ei  tapahtunut.  Tähän  liittyvästä Religious
Aikakirjan kertomuksesta45 tulisi  päätellä,
että  siinä  kuvaillaan  runollisin  lausein
ukonilman nousemista.

Babylonian kronologia siirtyisi samaan
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Auringonpimennys 31. heinäkuuta 1063 BC, 
Paikka: Babylon, Irak

tasoon  Assyrian  kronologiaan  verrattuna.
Niinpä  Shimbar-Shipakin  hallituskausi
siirtyisi kohtaa 1069-1052 eaa.

Mursili II:n auringonpimennys

Kuten luvussa kahdeksan tuli ilmi, tämä
löytyy   jollakin   tavalla   15.   heinäkuuta
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1360 eaa.
Tämänkään  ei  toimi  täysin  moitteetto-

masti,  koska  oletettua  havaintopaikkaa,
Koillis-Anatoliaa, ei voida soveltaa.

Tämä  ei  kuitenkaan  toimi  kunnolla
Tutankhamonin     ajalle     arvioituun
auringonpimennykseen.  Siihen  on
kuitenkin  mahdollista  soveltaa  vuonna
1352  eaa.  tapahtunutta  pimennystä,  joka
olisi  tapahtunut  kahdeksan  vuotta
Tutankahmonin  hallituskauden  päättymi-
sen jälkeen.

Ramses II ja Akhenaten

Stellarium  ohjelmalla  tutkittuna  myös
tämä kesän 1312 eaa. pimennys olisi aika
heikkolaatuinen.

Akhenatenin pimennys löytyisi edelleen,
tosin heikkolaatuisena, vuodelta 1384 eaa.
Tässäkin  voisi  tulkita,  että  Akhenatenin
toimintaan saattoi vaikuttaa jokin muu asia
kuin hänen hallituskautensa aikana
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tapahtunut auringonpimennys.

Kolme kynnystä

Tutkijoilla  on  kolme  kynnyskysymystä,
jotka  täytyisi  voida  hyväksyä,  jotta  ei
tarvitsisi  turvautua  edellisissä  luvuissa
käsiteltyihin   tieteellisen   kronologian
johonkin vaihtoehtoon.
 Kynnyskysymykset ovat:

– Ashur-Dan III.n auringonpimennys ei 
ollut täydellinen

– Tiglat-Pileser III hallitsi 36 vuotta
– Simanu-kuukausi saattoi 1063 eaa.
   päättyä elokuun alussa.

Kolmas vaihtoehto

Luvussa  yhdeksän  mainittiin  lyhyesti
myös kolmas vaihtoehtoinen syy, joka voi
aiheuttaa “häiriöitä”.

Tätä  kolmatta  syytä  jouduttaisiin
käyttämään sovelettaessa vuoden 809 eaa.
pimennystä. Siinä siis se,  että  auringonpi-
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mennykset    löytyvät   sellaisilta  ajoilta,
jossa niiden ei ennakolta odottaisi olevan,
todistaisi  puuttuvien  tietojen  olemassa-
olosta.

Viitteet
44 evolutionnews.org/2017/08/the-impact-of-
solar-eclipses-for-history/
45 livius.org/sources/content/mesopotamian-
chronicles-content/abc-17-religious-chronicle/
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18. Puntarissa

Otetaan lopuksi jonkilainen yhteenveto ja
vertailu näistä  kahdesta  eri  kronologiasta.
Listataan  molemmista  hyvät  ja  huonot
puolet.  Aluksi  näistä  huonoista  puolista
täytyy  sanoa,  että  osa  niistä  voi  olla
“huonoja”  pelkästään  siksi,  että  historian
tiedot voivat olla puutteellisia.

Seuravaalla  sivulla  on  kaksi  taulukkoa.
Siinä  on  kronologian  nimi  otsikossa
lyhennetyissä muodoissa, “Tieteellinen” ja
“Vapaa”.

Pimennykset,  joista  ei  ole  suoranaista
arkeologista  mainintaa,  on  merkitty
oranssi-taustalla.
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Kronologioiden vertailu
Pimennys Tieteellinen A Vapaa

Ashu-Dan III Hyvä Heikko

Shimbar-Shipak Tyydyttävä Hyvä

Mursili II Hyvä Tyydyttävä

Shamsi-Adad I Hyvä Hyvä

Joosua Hyvä – 

Ramses II Tyydyttävä Heikko

Tutankhamon Hyvä Hyvä

Akhenaten – Heikko

Pimennys Tieteellinen B Tieteellinen C

Ashu-Dan III Hyvä Tyydyttävä

Shimbar-Shipak – Tyydyttävä

Mursili II Heikko Tyydyttävä

Shamsi-Adad I Hyvä Hyvä

Joosua Hyvä Hyvä

Ramses II Hyvä Hyvä

Tutankhamon Hyvä Hyvä

Akhenaten – – 
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Voidaan  huomata,  että  kaikista
kronologian  vaihtoehdoista   löytyy  hyviä
ja huonoja puolia,  varsinkin jos huonoksi
lasketaan arvosana “tyydyttävä.”

Taulukoissa  ei  kuitenkaan  näy  kaikki
hyvät  ja  huonot  puolet.  Otetaan  tähän
yhteenveto niistä.

Tieteellinen kronologia A

Hyvät puolet: 1. Pimennykset ovat riittä-
vän peittäviä.

2. Ei ristiriitaa Israelin historian kanssa.
Huonot  puolet: 1.  Tiglat-Pileser  III:n

hallituskautta jou-tuu pidentämään paljon.
2. Farao Thutmosis I:n ja Amenhotep I:n

hallituskausia on lyhennetty.
3. Ramses II:n ajalle arvioidut auringon-

pimennykset ovat melko heikkolaatuisia.

Tieteellinen kronologia C

Hyvät  puolet: 1.  Pimennykset  ovat
tyydyttäviä.
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2.  Kuningatar  Hatshepsutin  15.  hallitus-
vuodelle  arvioidun  auringonpimennyksen
löytyminen  lähes  täydellisenä  vuodelta
1490 eaa. tukisi tätä vaihtoehtoa.
3.  Ei  tarvitse  pidentää  Assyrian
kronologiaa.

Huonot  puolet: 1.  Babylonialainen
simanu-kuukausi menee kovin myöhäiselle
ajalle vuonna 1045 eaa.

2. Ristiriita Israelin historian kanssa.
3. Ei ole yhtään erittäin peittävää pimen-

nystä.

Vapaa kronologia

Hyvät  puolet: 1.  Kaikki  pimennykset
löytyvät, niiden peittävyydessä ei ole kovin
suuria puutteita.

2. Ei ristiriitaa Israelin historian kanssa.
Huonot  puolet: 1.  Babylonialainen

simanu-kuukausi menee kovin myöhäiselle
ajalle vuonna 1063 eaa.
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2.  Tiglat-Pileser  III:n  hallituskautta  jou-
tuu pidentämään paljon.

3. Farao Thutmosis I:n ja Amenhotep I:n
hallituskausia on lyhennetty.

4.  Monet  auringonpimennykset  ovat
melko heikkolaatuisia.

Loppuhuomautus

Edellä  olevasta  voidaan  huomata
erikoinen  yhtäläisyys  koskien  Shimbar-
Shipakin  auringonpimennystä.  Molem-
missa  vaihtoehdoissa  babylonialainen
simanu-kuukausi  ajoittuu  odotettua
myöhäisemmälle ajalle.

Tämä  antaa  aiheen  miettiä,  oliko  noin
suuri  siirtyminen  todella  mahdollista.
Toinen  vaihtoehto  on  se,  että   voidaan
vakavasti  harkita  sitä,  onko  kyseistä
auringonpimennystä  koskaan tapahtunut.

Tämän tutkielman eräs yllättävä piirre on
se, että kun havaittuja auringonpimennyk-
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siä siirretään tietyn  verran,  ne  tukevat
sellaista teoriaa, että maapallon pyörimis-
liikkeissä olisi menneisyydessä tapahtunut
suuria muutoksia. Tätä teoriaa tukee lisäksi
se, että ilman tuota aikavyöhykkeen siirtoa
noiden  auringon-pimennysten  laatu  olisi
heikompi.

Mikäli  auringonpimennyksen  hyvä
peittävyys on ensisijaisen tärkeällä sijalla,
tuon   17°  siirron  soveltaminen  niihin  on
silloin välttämätön.
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19. Jotakin pelottavaa?

Tässä  luvussa  tarkastellaan  lyhyesti
parasta vaihtoehtoa, tieteellistä kronologiaa
A.  Otetaan  tähän  lyhyesti  kirjoittajan
tuntemuksia tästä aiheesta.

Tutkimalla  Ashur-Dan  III:n  13.
kesäkuuta 809 eaa. tapahtunutta auringon-
pimennystä  hän  huomasi  sitä  esittävästä
kuvasta,  että  kuun  varjo  ylitti  Välimeren
lähellä  muinaista  Efeson  kaupunkia.
Niinpä  siitä  oli  mahdollista  testailla,
millaisella  siirrolla  se  osuisi  suoraan
Niniven ylle. Siirto oli edellä esitetty 17º.

Tämän  löytyminen  tuntui  kirjoittajasta
aluksi  hiukan  pelottavalta,  koska  sen
löytyminen  saattaa  suoraan  liittyä  hyvin
yliluonnolliseen  tapahtumaan,  jossa
maapallo  pyöri  taaksepäin  noin  tunnin
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verran.
Toistetaan  tähän  liittyvä  pimennykseen

liittyvä kuva.

Auringonpimennys 13. kesäkuuta, 809 eaa. 
Paikka: Ninive, Assyria, siirto 17°

Toinen  merkittävä  havainto  kohdistui
Mursili II:n  auringonpimennykseen.  Siinä
oli   hyvin  samankaltainen   peittävyys,
toistetaan  tähän  lukuun  myös  siihen
liittyvä kuva.
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Auringonpimennys 15. heinäkuuta, 1360 eaa. 
Paikka: Koillis-Anatolia ( nyk. Rize, Turkki), 
siirto 17°

Tähän  vaihtoehtoon  A  liittyvä  ainoa
heikompi hiukan piirre on se, että Shimbar-
Shipakin  auringonpimennys  toukokuussa
1060  eaa.  ei  ollut  erittäin  peittävä  ja  se
tapahtui  noin  40  minuuttia  ennen
auringonlaskua.

Siihen   olisi   paras   vaihtoehto,   kuten
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aiemmin  tuli  esille,  toukokuussa  vuonna
1078  eaa.  tapahtunut  auringonpimennys
mutta  kronologian  niin  suurelle  siirtä-
miselle ei löydy perusteita.

Tästä tutkielmasta voi sanoa, että siinä on
tarkistettu,  onko  olemassa  tieteellisiä
perusteita  uskomukselle,  että  maapallo
olisi  Hiskian  päivinä  pyörinyt  muutaman
sekunnin  aikana  esimerkiksi  noin  15
astetta  taaksepäin.  Havaittujen  auringon-
pimennysten perusteella tuollaisen ihmeen
tapahtuminen  näyttäisi  todennäköiseltä.
Kuitenkin se asia, tapahtuiko sitä vai ei, jää
jokaisen yksilön itsensä pääteltäväksi.
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Liite I:
Babylonian kalenterin 
ajoittaminen vuonna 568 
eaa.
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Tutkijoiden arviointia

Tutkijat  ovat  jo  yli  sadan  vuoden  ajan
pyrkineet  ajoittamaan  Babylonian  vuoden
568 eaa. kalenteria.

Vaikuttaa siltä, että ainakin osa tutkijoista
arvioi  vuoden  alkaneen  23.  huhtikuuta
auringonlaskun  jälkeen.  Tähän  saattaa
vaikuttaa  se,  että  uusikuu  oli  21.
huhtikuuta  klo.  17.37.  Kenties  tämän
vuoksi monet arvioivat, että kuun sirppi ei
ollut  vielä  nähtävissä  seuraavan  päivän
iltana auringonlaskun aikaan.

Hämmästystä  voi  lisätä  myös  se,  että
ajaru kuukauden on arvioitu alkaneen 23.
toukokuuta  ja  simanu  kuukauden  21.
kesäkuuta.46 Uusikuu  nisannukuukautena
oli  21.  toukokuuta  klo.  00.20  ja
ajarukuukautena 19. kesäkuuta klo. 7.27.

Onko olemassa riittäviä perusteita muut-
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taa tutkijoiden yleistä laskutapaa Baby-
lonian kalenterille tuolla ajalla? Katsotaan
sitä hiukan lähemmin.

Vuoden alku

Otetaan  tähän  lyhyesti  lainaus,  mitä
savitaulu  VAT  4956  1.  rivillään  kertoo
tuon vuoden alussa tapahtuneen.

30.  kuu tuli näkyväksi taivaan härän takana 

Kuu Härän takana 22. huhtikuuta 568 eaa.
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Kääntäjä  ilmoittaa  sulkeissa,  että
kysymyksessä on  edellisen kuukauden 30.
päivä. Tämä maininnan ’30’  arvioidaan
yleensä  olevan  identtinen  alkavan
kuukauden 1. päivän kanssa. Voiko tuohon
ilmaisuun liittyä jotakin muuta?

Kuu Kaksosten alapuolella

Savitaulu  VAT  4956  kertoo  rivillä  8
seuraavan  tiedon  ajarukuukauden  alkuun
liittyen:

[Kuukaisii II] ensimmäinen [päivä], kuu tuli
näkyväksi  ...  4  kyynärä  Kaksosten
alapuolella

Milloin  tämä  kuun  asema  totetutui?
Päivämäärällä  21.  toukokuuta  tuo
määritelmä  “Kaksosten  alapuolella”
näyttäisi  toteuvan,  mikäli  oletetaan  sen
tarkoittavan  Kuun  asemaa  katsojaan
nähden. Mutta tuo etäisyys, 4 kyynärää,
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voi  näyttää  pitkältä.  Ottakamme  siksi
hiukan  laajempi  kuva,  jossa  näkyy  myös
lähellä  oleva  Leijoan  tähtikuvio.  Kaareva
viiva on horisontti.

Kaksoset ja Kuun asema 21. toukokuuta 568 eaa.

Kun  tämän  jälkeen  palautetaan  mieleen
luvussa  1  ollut  kuva,  jossa  Merkurius  ja
Mars  ovat  hiukan  yli  4  kyynärän  päässä
Leijonan  edessä,  huomataan,  että  Kuun
etäisyys  Kaksoset  tähtikuviosta  21.
toukokuuta  oli  suunilleen  sama.  Tämän
perusteella vaikuttaa todennäköiseltä että 
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ajaru  kuukausi  alkoi  21.  toukokuuta.  Se
myös merkitsee sitä, että Nisannu kuukausi
olisi ollut 29 päivää pitkä.

Kuunpimennys  15.  simanukuuta  568
eaa.

Tämä kuunpimennys on hyvin merkittävä
– mikäli tulkitaan tuon luvun ‘15’ olevan
virheetön – koska sen perusteella voidaan
ajoittaa tarkoin, milloin simanu kuukauden
15. päivä alkoi ja loppui.

Tämä  kuunpimennys  tapahtui  4.
heinäkuuta  puolenpäivän aikoihin.  Niinpä
15. simanukuuta alkoi auringonlaskusta 3.
heinäkuuta  ja  päättyi  seuraavan  päivän
auringonlaskuun.  Mikäli  sovellamme
oletusta, että simanu kuukausi olisi alkanut
21.  kesäkuuta,  tämä   pimennys  olisi
tapahtunut 13. simanukuuta.

Mikäli vuoden alkuun sovelletaan huhti-
kuun 23. päivää, niin vaikka sekä nisannu- 
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että  ajaru  kuukauden  pituudeksi
merkittäisiin   29  päivää, niin sekään ei
riittäisi,  jotta  kuunpimennys  tarkentuisi
ajankohtaan  4.  heinäkuuta.  Tämä edellyt-
täisi  tulkitsemaan,  että  babylonialaiset
tekivät  virheen  ennustaessaan  tämän
kuunpimennyksen  ajankohdaksi  15.
simanukuuta.

Tässä  tutkielmassa  pidetäänkin todennä-
köisenä,  että  tuo  kuunpimennys  tapahtui
14.  simanukuuta.  Tarkoittaako  se,  että
babylonialaiset  tekivät  suuren,  vuoro-
kauden  pituisen  vrheen?  Ei,  he  tekivät
ainoastaan muutaman tunnin virheen, sillä
kyseinen  15.  simanukuuta  alkoi  tuona
samana päivänä auringonlaskusta.

Merkuriuksen liikkeet

Eräs  asia,  johon  voidaan  kiinnittää
huomio, on Merkuriuksen kiertoon liittyvät
maininnat. Merkurius oli sen verran nopea
liikkeissään, että muutamassa päivässä sen
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sijainnissa voi olla huomattavia muutoksia.
Aluksi otetaan esille seuraava rivi.

[Kuukausi  II]  Kymmenes  [pv],  Merkurius
[nousi] lännessä  kaksosten takana 

Tämä  tapahtui  auringonnousun  jälkeen.
Tähän  kuvaukseen  sopii  parhaiten  31.
toukokuuta.  Myös  tämän  mukaan
ajarukuukausi alkoi 22. toukokuuta.

Aikaisemmin  ensimmäisessä  luvussa
kerrottiin  Merkuriuksen  ja  Marsin
liikkeistä.  Merkurius  ohitti  Marsin  21.
kesäkuuta noin kello 12.00. Koska tämä oli
päiväsaikaan,  niin  tämä  hetki  ei  näkynyt
Babylonissa. On kuitenkin ilmeistä, että he
seurasivat  näiden  planeettojen  liikkeitä
koko ajan.

Illalla  20.  kesäkuuta  Merkurius  oli  jo
melko lähellä Marsia. Niinpä voi olla jopa
todennäköistä,  että  he  kirjoittivat  näihin
planeettoihin liittyvän maininnan ylös heti
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kun  katsoivat,  että  ne  ovat  menossa
lähekkäin ja ohistus on pian tapahtumassa.

Kuu Skorpionin yläpuolella

Tämä    voi    olla    myös    yksi    asiaan
vaikuttava  merkintä.  Tähän  liittyvä  rivi
sanoo:

[Kuukausi III] 10. yönä.  ensimmäinen osa
yötä.  Kuu  oli  tasapainossa  3  ½  kyynärää
Skorpionin yläpuolella. 

Mihin  ajankohtaan  10.  simanu  ajoittuu
tämän  havainnon  mukaan?  Ottakaamme
sitten  seuravalle  sivulle  esille  yö  29-30.
kesäkuuta 568 eaa..

Kuu on tuossa  kuvassa  Skoriponin yllä.
Huomiomme  kiinnittyy  myös  sanaan
“taspainossa”. Tällä sanalla on hyvin suuri
merkitys.  Mitä  se  tarkoittaa?  Tuohon
aikaan käytettiin yleisesti vaakaa työkaluna
punnittaessa erilaista ruokaa ja tavaroita.  
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Skorpioni ja Kuun asema 29. kesäkuuta 568 
eaa. noin kello 21.30

Huomamme kuvasta,  että  tuo  Skorpioni
muistuttaa  vaa'an  kieltä  ja  Skorpionin
häntä  muistuttaa  vaa'an  koukkua.  Tuon
vaa'an  pystysuuntainen  'keskirunko'  on
Antares tähti ja sen yläpuolella oleva Kuu.
Huomaamme, että Kuu on melkein Antares
tähden  yläpuolella.  Käyttännössä  se  oli
suoraan  sen  yläpuolella  tuntia  myöhem-
min, noin kello 22.30.

Tosin tästä ilmaisusta voi olla hajanaisia
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tulkintoja.  On  hiukan  vaikea  hahmotella,
mihin tuo mainittu etäisyys  3 ½ kyynärää
kohdistuu.  Jollakin  tavalla  tuo
‘tasapainossa’  voisi  liittyä  myös  siihen,
että  Kuu  oli  suorassa  linjassa  Antares
tähden  ja  Käärmeenkantaja  tähtikuvioon
kuuluvan Sabik tähden välissä.

Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että 29.
kesäkuuta  on  ainoa  vaihtoehto  sille,
milloin  tuo  10.  simanukuuta  alkoi.  Tämä
merkitsee sitä,  että  Simanukuukausi  alkoi
20.  kesäkuuta.  Näinollen  ajarukuukauden
kesto  oli  29  päivää.  Tämä 29.  kesäkuuta
ollut kuun asema on myös painava peruste
sille, että vuosi alkoi 22. huhtikuuta.

Viitteet
46 Richard A. Parker & Waldo H. Dubberstein: 
‘Babylonian Chronology: 626 B.C. - A.D. 75’, 
2007, s. 28
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Liite II:
Tieteellinen kronologia C

Otamme  tähän  kronologiataulukoihin
tieteellisen kronologian C vaihtoehdon sen
erilaisen hallituskausien tulkinnan vuoksi.

Tieteellinen kronologia A, joka on niistä
arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi, soveltaa
samanlaista  järjestystä  hallituskausien
asettelussa kuin “vapaa kronologia.”
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Assyria
Kuningas Hallitusaika

Erishum I 1882-1852 eaa.

Ikunum 1852-1842 eaa.

Sargon I 1842-1838 eaa.

Auringonpimennys

24.05.1841 eaa.

Puzur-Ashur II 1838-1834 eaa.

Naram-Suen

(Naram-Sin)

1834-1814 eaa.

Erishum II 1814-1807 eaa.

Shamsi-Adad I 1807-1774 eaa.

Ishme-Dagan I 1774-1754 eaa.

Mut-Ashkur 1754-1734 eaa.

Rimush 1734-1724 eaa.

Asinum 1724-1707 eaa.

Seitsemän hallitsijaa 1707-1701 eaa.

Bel-bani 1701-1682 eaa.

– 187 –



Kuningas Hallitusaika

Libaya 1682-1675 eaa.

Sharma-Adad I 1675-1641 eaa.

Iptar-Sin 1641-1639 eaa.

Bazaya 1639-1612 eaa.

Lullaya 1612-1609 eaa.

Šu-Ninua 1609-1595 eaa.

Sharma-Adad II 1595-1592 eaa.

Erishum III 1592-1579 eaa.

Shamsi-Adad II 1579-1573 eaa.

Ishme-Dagan II 1573-1557 eaa.

Shamsi-Adad III 1557-1551 eaa.

Ashur-nirari I 1551-1525 eaa.

Puzur-Ashur III 1525-1511 eaa.

Enlil-nasir I 1511-1488 eaa.

Nur-ili 1488-1476 eaa.

Ashur-shaduni 1475 eaa.

Ashur-rabi I 1474-1452 eaa.

Ashur-nadin-ahhe I 1452-1447 eaa.

Enlil-nasir II 1447-1441 eaa.

Ashur-nirari II 1441-1434 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Ashur-bel-nisheshu 1434-1425 eaa.

Ashur-rim-nisheshu 1425-1417 eaa.

Ashur-nadin-ahhe II 1417-1407 eaa.

Keski-Assyrian aikakausi

Kuningas Hallitusaika

Eriba-Adad I 1406-1379 eaa.

Ashur-uballit I 1379-1344 eaa.

Enlil-nirari 1344-1334 eaa.

Arik-den-ili 1334-1322 eaa.

Adad-Nirari I 1322-1290 eaa.

Salmanassar I 1290-1260 eaa.

Tukulti-Ninurta I 1260-1233 eaa.

Ashur-Nadin-Apli 1233-1220 eaa.

Ashur-Nirari III 1220-1214 eaa.

Enlil-Kudurri-Usur 1214-1209 eaa.

Ninurta-Apal-Ekur 1209-1206 eaa.

Ashur-Dan I 1206-1160 eaa.

Ninurta-Tukulti-Ashur 1160 eaa.

Mutakkil-Nusku 1160 eaa.

Ashur-reš-iši I 1160-1142 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Tiglath-Pileser I 1142-1103 eaa.

Ašarid-Apal-Ekur 1103-1101 eaa.

Ashur-bel-kala 1101-1083 eaa.

Eriba-Adad II 1083-1081 eaa.

Shamsi-Adad IV 1081-1077 eaa.

Ashur-nasir-pal I 1077-1058 eaa.

Salmanassar II 1058-1046 eaa.

Ashur-nirari IV 1046-1040 eaa.

Ashur-rabi II 1040-999 eaa.

Ashur-resh-ishi II 999-994 eaa.

Tiglath-Pileser II 994-962 eaa.

Ashur-Dan II 962-939 eaa.

Uus-Assyrian aikakausi

Kuningas Hallitusaika

Adad-Nirari II 939-918 eaa.

Tukulti-Ninurta II 918-911 eaa.

Ashurnasirpal II 911-886 eaa.

Salmanassar III 886-850 eaa.

Shamsi-Adad V 850-837 eaa.

Adad-nirari III 837-809 eaa.
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Salmanassar IV 809-799 eaa.

Ashur-Dan III 799-781 eaa.
Auringonpimennys 24.06.791 eaa.

Ashur-Nirari V 781-771 eaa.

Tiglath-Pileser III 771-753 eaa.

Salmanassar V 753-745 eaa.

Sargon II 745-731 eaa.

Kuunpimennys 20.03.740 eaa.

Sanherib 731-706 eaa.

Assarhaddon 706-694 eaa
Auringonpimennys 06.08.700 eaa.

Assurbanipal 694-655 eaa.

Kuunpimennys 22.05.678 eaa.

Sin-šumu-lišir 655 eaa.

Sin-šar-iškun 654-632 eaa.

Ashur-uballit II 632-629 eaa.
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Babylonia

Kassiittien dynastia (Kolmas Babylonian 
dynastia)

Kuningas Hallitusaika

Augum I n. 1550 eaa.

Burna-buriaš I n. 1540 eaa.

Kashtiliash III n. 1520 eaa.

Ulam-buriaš n. 1500 eaa.

Agum III n. 1480 eaa.

Karaindaš 1449-1415 eaa.

Kadašman-Harbe I 1414-1407 eaa.

Kurigalzu I 1406-1400 eaa.

Kadašman-Enlil I 1400-1386 eaa.

Burna-buriaš II 1385-1359 eaa.

Kara-hardaš 1359 eaa.

Nazi-Burgaš tai Shuzigaš 1359 eaa.

Kurigalzu II 1358-1334 eaa.

Nazi-Maruttaš 1333-1308 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Kadašman-Turgu 1307-1290 eaa.

Kadašman-Enlil II 1289-1281 eaa.

Kudur-Enlil 1280-1272 eaa.

Šagarakti-Šuriaš 1271-1259 eaa.

Kashtiliašu IV 1258-1251 eaa.

Enli-nadin-šumi I 1250 eaa.

Kadašman-Harbe II 1249 eaa.

Adad-šuma-iddina 1248-1243 eaa.

Adad-šuma-usur 1242-1213 eaa.

Meli-Šipak II 1212-1198 eaa.

Marduk-Apla-Iddina I 1197-1185 eaa.

Zababa-šuma-iddina 1194 eaa.

Enlil-nadin-ahhe 1183-1181 eaa.

Babylonian IV dynastia, (Isin dynastia)

Kuningas Hallitusaika

Marduk-kabit-ahhešu 1181-1166 eaa.

Itti-Marduk-balatu 1166-1158 eaa.

Ninurta-nadin-šumi 1158-1152 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Nabu-kudurri-usur
(Nebukadnessar I)

1152-1129 eaa.

Enlil-nadin-apli 1129-1126 eaa.

Marduk-nadin-ahhe 1126-1108 eaa.

Marduk-šapik-zeri 1108-1095 eaa.

Adad-apla-iddina 1095-1072 eaa.

Marduk-ahhe-eriba 1072 eaa.

Marduk-zer-X 1072-1059 eaa.

Nabur-šuma-libur 1059-1051 eaa.

Babylonian V dynastia

Kuningas Hallitusaika

Shimbar-Shipak 1051-1034 eaa.
Auringonpimennys 10.08.1045 eaa.

Ea-mukin-zeri 1034 eaa.

Kaššu-nadin-ahi 1034-1030 eaa.

Babylonian  VI dynastia

Kuningas Hallitusaika

Eulmaš-šakin-sumi 1030-1013 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Ninurta-kudurri-usur I 1013-1011 eaa.

Širikti-šuqamuna 1011 eaa.

Babylonian VII dynastia

Kuningas Hallitusaika

Mar-biti-apla-usur 1011-1005 eaa.

Babylonian VIII dynastia

Kuningas Hallitusaika

Nabu-mukin-apli 1005-969 eaa.

Babylonian IX dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ninurta-kudurri-usur II 969 eaa.

Mar-biti-ahhe-iddina 969-946 eaa.

Šamas-mudammiq 946-926 eaa.

Nabu-šuma-ukin I 926-914 eaa.

Nabu-apla-iddina 914-881 eaa.

Marduk-zakir-sumi I 881-865 eaa.

Marduk-balassu-iqbi 865-839 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Baba-aha-iddina 839-837 eaa.

(5 kuningasta) 837-826 eaa. 

Ninurta-apla-X 826-816 eaa.

Marduk-bel-zeri 816-806 eaa.

Marduk-apla-usur 806-795 eaa.

Eriba-Marduk 795-787 eaa..

Nabu-shuma-iskun 787-774 eaa.

Nabonassar 774-760 eaa.

Nabu-nadin-zeri 760-758 eaa.

Nabu-šuma-ukin II 758 eaa.

Nabu-mukin-zeri 758-755 eaa.

Babylonian X dynastia

Kuningas Hallitusaika

Pulu  755-753 eaa.

Ululayu 753-748 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 748-736 eaa.

Sharrukin 736-731 eaa.

Sin-ahhe-eriba 731-729 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Marduk-zakir-sumi II 729 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 729-728 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 729-728 eaa.

Bel-ibni 728-725 eaa.

Ašur-danin-sumi 725-720 eaa.

Nergal-ushezib 720 eaa.

Mushezib-Marduk 719-715 eaa.

Sin-ahhe-eriba 715-706 eaa.

Ašur-Adda-Iddina 706-694 eaa.

Šamash-šuma-ukin 693-673 eaa.

Kandalanu 673-651 eaa.

Aššur-etil-ilani 650-646 eaa.

Babylonian XI dynastia

Kuningas Hallitusaika

Nabopolassar 646-625 eaa.

Nebukadnessar II 625-581 eaa.

Amel-Marduk 581-578 eaa. tai 581-560 eaa.

Neriglissar 578-574 eaa. tai 560-556 eaa.

Labashi-Marduk 574 eaa. tai 556 eaa.

– 197 –



Nabunaid 574-539 eaa. tai 556-539 eaa.

Kuunpimennys 25.09.554 eaa.
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Egypti
Kahdeksastoista dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ahmose I 1571-1546 eaa.

Amenhotep I 1546-1526 eaa.

Thutmose I 1526-1513 eaa.

Thutmose II 1513-1504 eaa.

Hatshepsut 1504-1483 eaa.
Auringonpimennys 12.07.1490 eaa.

Thutmose III 1504-1450 eaa.

Amenhotep II 1450-1424 eaa.

Thutmose IV 1424-1416 eaa.

Amenhotep III 1416-1378 eaa.

Akhenaten 1378-1362 eaa.

Smenkhkare 1362-1361 eaa.

Tutankhamon 1361-1352 eaa.
Auringonpimennys 15.08.1352 eaa.

Ay 1352-1348 eaa. 

Horemheb 1348-1334 eaa. 
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Yhdeksästoista dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ramses I 1334-1332 eaa. 

Seti I 1332-1321 eaa.

Ramses II 1321-1255 eaa.

Auringonpimennys 24.06.1312 eaa
Auringonpimennys 10.02.1286 eaa
Auringonpimennys 15.06.1284 eaa

Merenptah 1255-1245 eaa.

Amenmesse 1245-1242 eaa.

Seti II 1245-1239 eaa.

Siptah 1239-1235 eaa.

Tausret 1235-1232 eaa.

Kahdeskymmenes dynastia

Kuningas Hallitusaika

Setnakhte 1232-1228 eaa.

Ramses III 1228-1197 eaa.
Auringonpimennys 05.03.1223 eaa

Ramses IV 1197-1195 eaa.

Ramses V 1195-1191 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Ramses VI 1191-1184 eaa.

Ramses VII 1184-1177 eaa.

Ramses VIII 1177-1174 eaa.

Ramses IX 1174-1156 eaa.

Ramses X 1156-1147 eaa.

Ramses XI 1147-1117 eaa.

21. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Smendes 1117-1091 eaa.

Amenemnisu 1091-1087 eaa.

Psusennes I 1087-1046 eaa.

Amenemope 1046-1037 eaa.

Osorkon vanhempi 1037-1031 eaa.

Siamun 1031-1013 eaa.

Psusennes II 1013-999 eaa.

22. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Shoshenk I 999-978 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Osorkon I 978-943 eaa.

Shoshenk II 943-941 eaa.

Takelot I 941-928 eaa.

Osorkon II 928-899 eaa.

Shoshenk III 899-860 eaa.

Shoshenk IV 860-847 eaa.

Pami 847-840 eaa.

Shoshenk V 840-802 eaa.

Pedubast II 802-792 eaa.

Osorkon IV 792-778 eaa.

23. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Takelot II 875-851 eaa.

Kuunpimennys 13.02.859 eaa.

Pedubast I 864-839 eaa.

Iuput I 850-849 eaa.

Shoshenk VI 867-861 eaa.

Osorkon III 839-805 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Takelot III 811-803 eaa.

Rudamun 803-800 eaa.

Ini 800-794 eaa.

24. dynastia

Kuningas Hallitusaika

 Tefnakht I  773-766 eaa.

 Bakenranef  766-761 eaa.

25. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Piye 794-762 eaa.

Shebitku  762-750 eaa.

Shabako  750-738 eaa.

Taharqa 738-690 eaa.

Tantamani 690-679 eaa.

26. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Tefnakht II 711-704 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Nekauba 704-698 eaa.

Necho I 698-690 eaa.

Psametik I 690-636 eaa.

Auringonpimennys 19.08.636 eaa.

Necho II 636-615 eaa.

Psametik II 615-609 eaa.

Apries 609-590 eaa.

Amasis II 590-546 eaa.

Tuntematon ajanjakso

Psametik III 526-525 eaa.
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Liite III:
Vapaa kronologia
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Assyria
Kuningas Hallitusaika

Erishum I 1882-1852 eaa.

Ikunum 1852-1842 eaa.

Sargon I 1842-1838 eaa.

Puzur-Ashur II 1838-1834 eaa.

Naram-Suen

(Naram-Sin)

1834-1814 eaa.

Auringonpimennys 24.06.1833 eaa.

Erishum II 1814-1807 eaa.

Shamsi-Adad I 1807-1774 eaa.

Ishme-Dagan I 1774-1754 eaa.

Mut-Ashkur 1754-1734 eaa.

Rimush 1734-1724 eaa.

Asinum 1724-1707 eaa.

Seitsemän hallitsijaa 1707-1701 eaa.

Bel-bani 1701-1682 eaa.

Libaya 1682-1675 eaa.

Sharma-Adad I 1675-1641 eaa.

Iptar-Sin 1641-1639 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Bazaya 1639-1612 eaa.

Lullaya 1612-1609 eaa.

Šu-Ninua 1609-1595 eaa.

Sharma-Adad II 1595-1592 eaa.

Erishum III 1592-1579 eaa.

Shamsi-Adad II 1579-1573 eaa.

Ishme-Dagan II 1573-1557 eaa.

Shamsi-Adad III 1557-1551 eaa.

Ashur-nirari I 1551-1525 eaa.

Puzur-Ashur III 1525-1511 eaa.

Enlil-nasir I 1511-1488 eaa.

Nur-ili 1488-1476 eaa.

Ashur-shaduni 1475 eaa.

Ashur-rabi I 1475-1471 eaa.

Ashur-nadin-ahhe I 1471-1465 eaa.

Enlil-nasir II 1465-1459 eaa.

Ashur-nirari II 1459-1452 eaa.

Ashur-bel-nisheshu 1452-1443 eaa.

Ashur-rim-nisheshu 1443-1435 eaa.

Ashur-nadin-ahhe II 1435-1425 eaa.

– 207 –



Keski-Assyrian aikakausi

Kuningas Hallitusaika

Eriba-Adad I 1424-1397 eaa.

Ashur-uballit I 1397-1362 eaa.

Enlil-nirari 1362-1352 eaa.

Arik-den-ili 1352-1340 eaa.

Adad-Nirari I 1340-1308 eaa.

Salmanassar I 1308-1278 eaa.

Tukulti-Ninurta I 1278-1241 eaa.

Ashur-Nadin-Apli 1241-1238 eaa.

Ashur-Nirari III 1238-1232 eaa.

Enlil-Kudurri-Usur 1232-1228 eaa.

Ninurta-Apal-Ekur 1227-1224 eaa.

Ashur-Dan I 1224-1178 eaa.

Ninurta-Tukulti-Ashur 1178 eaa.

Mutakkil-Nusku 1178 eaa.

Ashur-reš-iši I 1178-1160 eaa.

Tiglath-Pileser I 1160-1121 eaa.

Ašarid-Apal-Ekur 1121-1119 eaa.

Ashur-bel-kala 1119-1101 eaa.

Eriba-Adad II 1101-1099 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Shamsi-Adad IV 1099-1095 eaa.

Ashur-nasir-pal I 1095-1076 eaa.

Salmanassar II 1076-1064 eaa.

Ashur-nirari IV 1064-1058 eaa.

Ashur-rabi II 1058-1017 eaa.

Ashur-resh-ishi II 1017-1012 eaa.

Tiglath-Pileser II 1012-980 eaa.

Uus-Assyrian aikakausi

Kuningas Hallitusaika

Ashur-Dan II 980-957 eaa.

Adad-Nirari II 957-936 eaa.

Tukulti-Ninurta II 936-929 eaa.

Ashurnasirpal II 929-904 eaa.

Salmanassar III 904-868 eaa.

Shamsi-Adad V 868-855 eaa.

Adad-nirari III 855-827 eaa.

Salmanassar IV 827-817 eaa.

Ashur-Dan III 817-799 eaa.
Auringonpimennys 13.06.809 eaa.

Ashur-Nirari V 799-789 eaa.
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Pulu 789-771 eaa.

Tiglath-Pileser III 771-753 eaa.

Salmanassar V 753-745 eaa.

Sargon II 745-731 eaa.

Kuunpimennys 20.03.740 eaa.

Sanherib 731-706 eaa.

Assarhaddon 706-694 eaa

Auringonpimennys 06.08.700 eaa.

Assurbanipal 694-655 eaa.

Kuunpimennys 22.05.678 eaa.

Sin-šumu-lišir 655 eaa.

Sin-šar-iškun 654-632 eaa.

Ashur-uballit II 632-629 eaa.
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Babylonia

Kassiittien dynastia (Kolmas Babylonian 
dynastia)

Kuningas Hallitusaika

Augum I 1538-1529 eaa.

Burna-buriaš I 1528-1509 eaa.

Kashtiliash III 1508-1498 eaa.

Ulam-buriaš 1497-1487 eaa.

Agum III 1486-1468 eaa.

Karaindaš 1467-1433 eaa.

Kadašman-Harbe I 1432-1425 eaa.

Kurigalzu I 1424-1418 eaa.

Kadašman-Enlil I 1418-1404 eaa.

Burna-buriaš II 1403-1377 eaa.

Kara-hardaš 1377 eaa.

Nazi-Burgaš tai Shuzigaš 1377 eaa.

Kurigalzu II 1376-1352 eaa.

Nazi-Maruttaš 1351-1326 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Kadašman-Turgu 1325-1308 eaa.

Kadašman-Enlil II 1307-1299 eaa.

Kudur-Enlil 1298-1290 eaa.

Šagarakti-Šuriaš 1289-1277 eaa.

Kashtiliašu IV 1276-1269 eaa.

Enli-nadin-šumi I 1268 eaa.

Kadašman-Harbe II 1267 eaa.

Adad-šuma-iddina 1266-1261 eaa.

Adad-šuma-usur 1260-1231 eaa.

Meli-Šipak II 1230-1216 eaa.

Marduk-Apla-Iddina I 1215-1203 eaa.

Zababa-šuma-iddina 1202 eaa.

Enlil-nadin-ahhe 1201-1199 eaa.

Babylonian IV dynastia, (Isin dynastia)

Kuningas Hallitusaika

Marduk-kabit-ahhešu 1199-11814eaa.

Itti-Marduk-balatu 1184-1176 eaa.

Ninurta-nadin-šumi 1176-1170 eaa.

Nebukadnessar I 1170-1147 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Enlil-nadin-apli 1147-1144 eaa.

Marduk-nadin-ahhe 1144-1126 eaa.

Marduk-šapik-zeri 1126-1113 eaa.

Adad-apla-iddina 1113-1090 eaa.

Marduk-ahhe-eriba 1090 eaa.

Marduk-zer-X 1090-1077 eaa.

Nabur-šuma-libur 1077-1069 eaa.

Babylonian V dynastia

Kuningas Hallitusaika

Shimbar-Shipak 1069-1052 eaa.
Auringonpimennys 31.07.1063 eaa.

Ea-mukin-zeri 1052 eaa.

Kaššu-nadin-ahi 1052-1048 eaa.

Babylonian  VI dynastia

Kuningas Hallitusaika

Eulmaš-šakin-sumi 1048-1031 eaa.

Ninurta-kudurri-usur I 1031-1029 eaa.

Širikti-šuqamuna 1029 eaa.
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Babylonian VII dynastia

Kuningas Hallitusaika

Mar-biti-apla-usur 1029-1023 eaa.

Babylonian VIII dynastia

Kuningas Hallitusaika

Nabu-mukin-apli 1023-987 eaa.

Babylonian IX dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ninurta-kudurri-usur II 987 eaa.

Mar-biti-ahhe-iddina 987-964 eaa.

Šamas-mudammiq 964-944 eaa.

Nabu-šuma-ukin I 944-932 eaa.

Nabu-apla-iddina 932-899 eaa.

Marduk-zakir-sumi I 899-883 eaa.

Marduk-balassu-iqbi 883-857 eaa.

Baba-aha-iddina 857-855 eaa.

(5 kuningasta) 855-838 eaa. 

Ninurta-apla-X 838-828 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Marduk-bel-zeri 828-818 eaa.

Marduk-apla-usur 818-795 eaa.

Eriba-Marduk 795-787 eaa..

Nabu-shuma-iskun 787-774 eaa.

Nabonassar 774-760 eaa.

Nabu-nadin-zeri 760-758 eaa.

Nabu-šuma-ukin II 758 eaa.

Nabu-mukin-zeri 758-755 eaa.

Babylonian X dynastia

Kuningas Hallitusaika

Pulu  755-753 eaa.

Ululayu 753-748 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 748-736 eaa.

Sharrukin 736-731 eaa.

Sin-ahhe-eriba 731-729 eaa.

Marduk-zakir-sumi II 729 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 729-728 eaa.

Marduk-Apla-Iddina II 729-728 eaa.

Bel-ibni 728-725 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Ašur-danin-sumi 725-720 eaa.

Nergal-ushezib 720 eaa.

Mushezib-Marduk 719-715 eaa.

Sin-ahhe-eriba 715-706 eaa.

Ašur-Adda-Iddina 706-694 eaa.

Šamash-šuma-ukin 693-673 eaa.

Kandalanu 673-651 eaa.

Aššur-etil-ilani 650-646 eaa.

Babylonian XI dynastia

Kuningas Hallitusaika

Nabopolassar 646-625 eaa.

Nebukadnessar II 625-581 eaa.

Amel-Marduk 581-578 eaa. tai 581-560 eaa.

Neriglissar 578-574 eaa. tai 560-556 eaa.

Labashi-Marduk 574 eaa. tai 556 eaa.

Nabunaid 574-539 eaa. tai 556-539 eaa.

Kuunpimennys 25.09.554 eaa.
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Egypti
Kahdeksastoista dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ahmose I 1571-1546 eaa.

Amenhotep I 1546-1527 eaa.

Thutmose I 1527-1518 eaa.

Hatshepsut 1518-1496 eaa.

Thutmose II 1518-1513 eaa.

Thutmose III 1513-1459 eaa.

Amenhotep II 1459-1433 eaa.

Thutmose IV 1433-1425 eaa.

Amenhotep III 1425-1387 eaa.

Akhenaten 1387-1370 eaa.

Smenkhkare 1370-1369 eaa.

Tutankhamon 1369-1360 eaa.
Auringonpimennys 15.08.1352 eaa.

Ay 1360-1356 eaa. 

Horemheb 1356-1342 eaa. 
Auringonpimennys 15.08.1352 eaa.
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Yhdeksästoista dynastia

Kuningas Hallitusaika

Ramses I 1342-1340 eaa. 

Seti I 1340-1329 eaa.

Ramses II 1329-1263 eaa.

Auringonpimennys 24.06.1312 eaa.

Merenptah 1263-1253 eaa.

Amenmesse 1253-1250 eaa.

Seti II 1253-1247 eaa.

Siptah 1247-1243 eaa.

Tausret 1243-1240 eaa.

Kahdeskymmenes dynastia

Kuningas Hallitusaika

Setnakhte 1240-1236 eaa.

Ramses III 1236-1205 eaa.

Ramses IV 1205-1203 eaa.

Ramses V 1203-1199 eaa.

Ramses VI 1199-1192 eaa.

Ramses VII 1192-1185 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Ramses VIII 1185-1182 eaa.

Ramses IX 1182-1164 eaa.

Ramses X 1164-1155 eaa.

Ramses XI 1155-1125 eaa.

Egyptin kolmas välikausi

21. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Smendes 1125-1099 eaa.

Amenemnisu 1099-1095 eaa.

Psusennes I 1095-1054 eaa.

Amenemope 1054-1045 eaa.

Osorkon vanhempi 1045-1035 eaa.

Siamun 1035-1017 eaa.

Psusennes II 1017-1003 eaa.
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22. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Shoshenk I 1003-982 eaa.

Auringonpimennys 26.12.987 eaa.

Osorkon I 982-947 eaa.

Shoshenk II 947-945 eaa.

Takelot I 945-932 eaa.

Osorkon II 932-903 eaa.

Shoshenk III 903-864 eaa.

Shoshenk IV 864-851 eaa.

Pami 851-844 eaa.

Shoshenk V 844-806 eaa.

Pedubast II 806-796 eaa.

Osorkon IV 796-782 eaa.

23. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Takelot II 875-851 eaa.

Kuunpimennys 13.02.859 eaa.

Pedubast I 864-839 eaa.
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Kuningas Hallitusaika

Iuput I 850-849 eaa.

Shoshenk VI 867-861 eaa.

Osorkon III 839-805 eaa.

Takelot III 811-803 eaa.

Rudamun 803-800 eaa.

Ini 800-794 eaa.

24. dynastia

Kuningas Hallitusaika

 Tefnakht I  773-766 eaa.

 Bakenranef  766-761 eaa.

25. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Piye 794-762 eaa.

Shebitku 762-750 eaa.

Shabako 750-738 eaa.

Taharqa 738-690 eaa.

Tantamani 690-679 eaa.
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26. dynastia

Kuningas Hallitusaika

Tefnakht II 711-704 eaa.

Nekauba 704-698 eaa.

Necho I 698-690 eaa.

Psametik I 690-636 eaa.

Auringonpimennys 19.08.636 eaa.

Necho II 636-615 eaa.

Psametik II 615-609 eaa.

Apries 609-590 eaa.

Amasis II 590-546 eaa.

Tuntematon ajanjakso

Psametik III 526-525 eaa.
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