
Orta Krallık (2060–1802) 

XI. Sülale Dönemi’nde Mısır’da yeniden siyasal birliğin sağlanmasıyla başlayan 

döneme Orta Krallık adı verilmektedir. Mısır’ın her açıdan yeniden yükselişe geçtiği bu 

dönem genellikle XI. Sülale’nin sonu ve XII. Sülale olarak kabul edilir. Kimi 

araştırmacılar XII. Sülale ve XIV. Sülale’yi de Orta Krallık’a dahil etmek eğilimindedir. 

Mısır’ın en güçlü zamanlarından birini yaşamış olduğu XII. Sülale’nin son zamanlarında 

istikrarın tekrar bozulduğu ve ulaşılan gücün önemli ölçüde gerilediğine tanık 

olunmaktadır. Değişen siyasal ve ekonomik koşullar, XII. Sülale sonundan itibaren 

yeniden bir ara dönemin habercisidir. Bu nedenle Orta Krallık’ın XII. Sülale ile birlikte 

sona erdiğini kabul etmek, Mısır tarihinde modern araştırmacıların yaptıkları tarihsel 

devirlerin belirlenmesinde sahip olunan bakış açısına daha uygundur. 

II. Mentuhotep, Teb kentinde idareyi eline aldığında XI. Sülale birinci çavlandan 

itibarren Aşağı Mısır’a kadar olan bölgede hakim bulunuyordu. aşağı Mısır ise 

Herakleopolis merkezli X. Sülale’nin elindeydi. X. Sülale idaresi altındaki nomların 

başkaldırmaları dolayısıyla zor zamanlar yaşıyordu. Tinit nomunun ayaklanmsı II. 

Mentuhotep için bir fırsat sunmuş, bunun üzerine Herakleopolis üzerine yürüyerek çok da 

zorlanmadan X. Sülale egemenliğine son vermiştir. II. Mentuhotep, Aşağı Mısır’ın 

tamamını ele geçirerek uzun bir aradan sonra Mısır’da yeniden siyasal birliği sağlamıştır. 

Bu aynı zamanda Mısır’ın yeniden Eski Devlet Dönemi’nde yakalamış olduğu siyasal 

gücüne, refahına doğru yeniden bir yükseliş döneminin başlangıcıdır. II. Mentuhotep 

zamanında sadece Aşağı Mısır’da değil Yukarı Mısır’da da sınırlar genişlemiş, eskiden 

olduğu gibi hakimiyet ikinci çavlana dek uzatılmıştır. Kuzeyde de Sina Yarımadası 

üzerindeki Mısır’ın geleneksel gücü yeniden oluşmuştur. 

II. Mentuhotep’ten sonra yerine oğlu III. Mentuhotep tahta geçmiştir. 12 yıl tahtta 

kalmıştır. Babasından güçlü bir idare teslim almış, bu yapıyı geliştirmiştir. Merkezi 

yönetimin gücü pekiştirilmiştir. İstikrara kavuşan Mısır’da yeniden uzak bölgelere ticari 

amaçlı seferler düzenlenmeye başlanmış, uzun aradan sonra yeniden Punt’a sefer 

düzenlenmiştir. Bedevi kavimlerin Sian üzereinden Mısır’a girişlerini önlemek amacıyla 

Delta’nın doğusunda bir duvar yapımına başlanmıştır. III. Mentuhotep’i aynı adı taşıyan 

IV. Mentuhotep takip eder. Önceden XI. Sülale’nin sonunda Mentuhotep adını taşıyan 

beş kralın var olduğu sanılıyordu. Ancak sonradan yapılan araştırmalar bu adı taşıyan 



dört kral olduğunu göstermiştir. IV. Mentuhotep’in varlığı ise birkaç yazıt vasıtasıyla 

bilinmekle beraber onun adının kral listelerinde olmayışı ilginçtir. Torino Paipurusu’nda 

(listesinde) III. Mentuhotep’ten sonra “kralsız yedi yıl” ifadesi vardır. Meşru kral 

olmadığı için ya da kendisinden sonra Mısır tahtında bulunan I. Amenemhet tahtı ondan 

zorla aldığı için adının kral listelerinde olmadığı yolunda yorumlar vardır. Bu kral 

zamanında çok etkili olan Amenemhet adlı vezirin adı belgelere yansımıştır. Aynı adı bir 

sonraki sülalenin ilk kralının da taşıyor olması nedeniyle bu vezirin IV. Mentuhotep’ten 

sonra, belki de onu zorla tahttan indirerek tahta geçtiği kabul edilir. Bu ikisinin IV. 

Mentuhotep’in son zamanlarında birlikte krallık ettikleri, yani IV. Mentuhotep’in 

Amenemhet’i tahta ortak ettiği yolunda da görüş vardır. 

 

Orta Krallık Dönemi (2060–1802) Kralları 

XI. Sülale (devam) 

 XI. Sülale’nin ikinci kısmı Orta Krallık olarak kabul edilir. 

II. Mentuhotep   (2060–2010)  Tüm Mısır’ı yeniden birleştiren kral. Orta Krallık 

onunla  başlar 

III. Mentuhotep  (2010–1998) Mısır’ın Punt ülkesine ilk seferi onun zamanında 

IV. Mentuhotep  (1997–1991) Hakkında fazla bilgi yok. Muhtemelen veziri 

Amenemhet  tarafında devrildi. 

 

XII. Sülale (1991 - 1802) 

I. Amenemhat (1991–1962)   Krallığı IV. Mentuhotep’ten aldı. Suikasta uğradı. 

I. Senusret  (Sesostris I) (1971–1926)   

II. Amenemhat (1929–1895) 

II. Senusret  (Sesostris II)  (1897–1878)   

III. Senusret  (Sesostris III)  (1878–1860)   Orta Krallığın en güçlü firavunu. 

III. Amenemhat (1860–1815) 

IV. Amenemhat (1815–1807)   



Sobekneferu  (1807–1802)   Kadın hükümdar. 

 


