Birinci Ara Devir (2181-2060)
VI. Sülale ile birlikte giderek Mısır’da merkezi otoritenin gücünün azaldığını, Mısır
krallarının karşısında onlardan aldıkları ayrıcalıklarla onların otoritesini sınırlayan ya da
tanımayan yerel beylerin güçlerini artırdıklarını belirtmiştik. VII. Sülale ile birlikte
Mısır’da istikrar iyice bozulmuştur. Nitekim Manethon VII. Sülale’den bahsederken 70
kralın birer gün hüküm sürdüğünü aktarır. Bu şüphesiz abartılı bir ifadedir. Ancak
Mısır’ın içine düştüğü durumu çok da iyi özetlemektedir. VII. Sülale hakkında
bilgilerimiz çok azdır. Yanlı kaynaklarda çok az bilgi ulaştığı gibi, bu devirden günümüze
kalan eserler de çok azdır. Bu durum da zaten başlı başına Mısır’ın girdiği sıkıntılı
dönemin göstergesidir. VIII. Sülale, tıpkı bir önceki gibi Mısır’ın iç karışıklıklarının
devam ettiği, yine hakkında çok bilgimiz olmayan zamandır. Manethom, 18 kral
olduğundan söz eder. Ancak isimlerini vermez. Abidos Kral Listesi 17, Torino Listesi 8
kral ismi anar bu sülaleleden. Sakkara Listesi ise VI. Sülale’den sonra doğrudan
XI.Sülale’ye geçer. Aradaki sülaleleri hiç anmaz. VII. ve VIII. Sülaleler zamanında
başkent yine Memfis gibi görünmekle beraber, bu kentin başkentlik özelliğini, işlevini
yitirdiği, ülkenin parçalanma aşamasına geldiği açıktır.
IX. Sülale’nin merkezi Herakleopolis’tir. Orta Mısır’da Fayyum’un hemen
güneyindeki bu kentten hareketle Aşağı Mısır, Memfis de dahil olmak üzere IX.
Sülale’nin kontrolüne girmiştir. Zayıflamış olan Memfis’teki sülale, IX. sülale karşısında
direnememiştir. Bunlarla ilgili bilgilerimiz de azdır. IX. Sülale’nin egemenlik sınırları
tam olarak bilinmez. bu dönemde Sina yoluyla bedevi kabilelerin Mısır’a girmek
istedikleri, bu göç hareketini engellemek üzere Delta’nın doğusunda önlemler alınmaya
çalışıldığı belgelere yansımıştır.
Mısır’ın kuzeyi IX. Sülale yönetimi altındayken güneyde ise Teb şehri merkez olmak
üzere X. Sülale’nin egemen olduğu görülmektedir. IX. ve X. Sülaleler çağdaştır. Mısır bu
zamanda iki ayrı sülale tarafından fiilen ikiye bölünmüş olarak idare edilmekteydi.
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X. Sülale (2130-2040)
Aşağı Mısır’da hüküm sürmüş bir yerel sülale.
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XI. Sülale ( 2134-1991)
Yukarı Mısır’da hüküm sürmüş bir yerel sülale.
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