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KABİLEDEN DEVLETE

Kabile Nedir ?
➜➜ Aynı atadan gelen ve birbirine kan 
bağıyla bağlı bulunan büyük insan 
topluluğu

Devlet Nedir ?
➜➜ Belirli bir toprağı olan, kanunla-
ra göre  askeri, ekonomik ve siya-
si alanlarda teşkilatlanmış bağımsız 
yapı
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İnsanlık kabile yaşantısından devletleşme sürenine neden ve nasıl geçmiştir?

➜➜ Verimli araziler veya ticaret yolları üzerinde kurulan köylerin zamanla büyü-
yüp zenginleşmesi ve kalabalık bir nüfusa ulşmaya başlaması bir yandan köyde 
toplumsal sorunlara neden olurken diğer yandan dış saldırılara karşı  güvenliği 
sağlama ihtiyacına neden olmuştur. Bu durum devletleşme sürecini başlatmıştır.



İLK ÇAĞDA DEVLETLEŞME

Şehir Devleti

Yunan : Polis
Mısır : Nom
İyon : Site

İlk çağ ‘ın başlarında, insanlık ta-
rihinin ilk devlet örgütü olarak 
ortaya çıkan modelidir.

Tek şehir ve bağlı köylerden oluş-
muş; genelde etrafı surlarla çev-
rilmiştir.
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Coğrafyanın Devletleşmeye Etkisi

Yunanistan Yunanistan’da dağlık arazinin çok olması merkezi otoriteye 
dayalı devletler kurulmasının önlemiştir.

Mezopotamya
Orta Asya ve Arabistan’dan Mezopotamya’ya göç eden top-

lumların askeri güçleri ile yerleşik kültürlerin sentezlenmesi so-
nucu önce siteler daha sonra güçlü devletler kurulmuştur.



Monarşi

İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet 
(Yasallık-Hakllılık) Kaynakları

İktidarın kanyağı devletin kurucusu ve onun soyundan 
olmaktır.
Bütün otoritenin belli bir soy ya da aile içinde el değiştir-
diği, babadan oğula geçen (Hanedan) yönetim şeklidir. 
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Bütün otoritenin belli bir soy ya da aile içinde el değiştir-
diği, babadan oğula geçen (Hanedan) yönetim şeklidir. 

Monarşinin pekiştirici unsurudur.
Tartışılmaz oterite anlamınagelir. Merkezi oteritenin 
güçlü olduğu yönetim tarzıdır.



Teokrasi
Hükümdar veya devlet otoritesinin dini güçlere dayandı-

rıldığı veya devletle ilgili her işte, (Hukuk, eğitim vs.) dinin 
etkili olduğu yönetim şeklidir.

Kanıtları Nelerdir?
Sümerlerde

Mısırda
Hititlerde

Rahip kral
Tanrı Kral
Kral aynı zamanda baş Rahip

Amaç Halkın siyasi iktidara bağlılığını güçlendirmek
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➜➜ Dini duyguları güçlü olan Mısır, Sümer, Fenike gibi medeniyetlerde din adamları 
güçlenmiş ve teokrasi egemen olmuşkentur. 

➜➜ Yunan, İyon gibi dini duyguların zayıf olduğu toplumlarda din adamları etkin 
olamamış ve tekrasi kurulamamıştır.

Din İnancı Zayıf Olursa Ne Olur?



Oligarşi (Sınıf-Zümre Egemenliği)

İlk Çağ’da İyon ve Yunan şehir devletlerinde ortaya 
çıkan bir yönetim şeklidir. Şehirde otorite tek bir ki-
şiye değil bir gruba (memur-asker vs) aittir.

Aristokratik Demokrasi (Aristokrasi)

Aristokratik Demokrasi (Aristokrasi)

Yunan şehir devletlerinde ortaya çıkan ve demokra-
siye giden yolu açan yönetim şeklidir. Devlet, soylu-
lardan oluşan bir meclis tarafından yönetilir. 

Atina şehir devletinde ortaya çıkan ve halk iradesine 
dayalı bir yönetim şeklidir.



İskender İmparatorluğu

➜➜ Makedonyalı Kralı İskender, MÖ. 334 yılında Doğu (Asya) seferine çıkmıştır.

➜➜ Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır ele geçirilerek Perslere son verilmiştir.

Helenizm
➜➜ Doğu ve batı kültürünün kaynaşması
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Önemli kültür merkezleri
   Bergama
 Asklepion   Parşömen   Kütüphane
 İskenderiye   Kütüphane



İlk Devletlerde Askeri, Sosyal 
ve Ekonomik Yaşam

Sosyal 
Yapı

Sümer Toplum

Soylular, 
Din adamları
Köleler

şeklinde sı-
nıflara ay-
rılmıştır.

Akad

Asur

Elam

Babil

Ekonomik 
Yapı

Ekonomik ha-
yatın temeli 
tarımdı.
Sümerlerde 
depo amaç-
lı zigguratlar 
(yazının icadı)

Asurlar Ker-
van ticareti ile 
Mezopotam-
ya kültürünü 
Anadolu’ya ta-
şımıştır.

Askeri 
Yapı

Sümer : 
Düzenli 
ordu yok
Akadlar : 
İlk düzenli 
ordu
Babil : 
Düzen-
li ordu-
dan ge-
len mutlak 
güç

Mezopotamya



Anadolu

Nerede? Ekonomi? Kültürel Özellik?

Hitit İç 
Anadolu

Tarım - 
Hayvancılık

Akeri amaçlı at ye-
tiştiriciliği

Urartu Doğu 
Anadolu

Hayvancılık 
- Madencilik

Sulama kanalı Kaya 
mimarisi

Lidya Batı 
Anadolu

Madencilik 
ve Ticaret

Kral yolu Maaşlı 
ordu

Frig Sakarya 
Irmağı

Tarım - 
Hayvancılık

İlk Fabl Tapates

İyon Batı 
Anadolu

Özgür düşünce Do-
nanma
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