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Tarihöncesi insanlar neden 
mağaralarda yaşardı? 

Tarihöncesi insanlar neden
hayvan derileri giyiyorlardı? 
Çünkü henüz kumaşı ve dikiş 
dikmeyi de icat etmemişlerdi! 
Ama kürkün soğuktan
 çok iyi koruduğunu
anlamışlardı.

Tarihöncesi insanlar Dünya üzerinde yaşayan ilk 
insanlardı ve beyinleri bizimki kadar gelişmemişti. 

Bu nedenle evler inşa etmek 
akıllarına gelmedi. Kötü 
hava koşullarından ve 
hayvanlardan korunmak 
için buldukları 
doğal sığınaklarda 
yaşıyorlardı.

EYVAH!
Evleri

karıştırdım
sanırım!
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    Tarihöncesi insanlar
        neden mağaraların 
duvarlarına resim
çiziyorlardı? 
Büyük olasılıkla duvarları 
süslemek, dua etmek ya da 
hikâyeler anlatmak için. 
Taşları ya da bitkileri ezerek 
doğal boyalar yapıyor ve 
bunları elleriyle kayalara 
sürüyorlardı.  

 Yunanlar Olimpiyat oyunlarını 
neden icat ettiler? 
Çünkü Yunanlar sporda performanslarını 
sergilemeyi çok seviyorlardı. Yaklaşık 2000 

yıl önce, “Olimpik Oyunlar” adı 
verilen ilk spor 
yarışmalarını icat 

ettiler, bu yarışmalar 
Olympia kentinde 

yapılıyordu. 

Sana salonun dekorasyonu için mamutlar istediğimi söylemiştim!

Maratonlar için 
yanlış kent bayım!

OLYMPIA
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Mısırlılar
piramitleri
neden inşa
etmişlerdi? 
Çünkü Mısırlılar, kralları 
olan firavunları öldükleri 
zaman buraya 
koyuyorlardı. Yani 
piramitler büyük 
mezarlardı!

Neden firavunlar hazineleriyle 
birlikte gömülüyordu? 
Çünkü Mısırlılar öldükten sonra da yaşadıklarını 

düşünüyorlardı. Ebedi yaşamlarında 
firavunlara yardımcı olmak 
için, ihtiyaç duyabilecekleri 
erzak, kap kacak, aynı zamanda 

altın ve gümüşten değerli 
eşyalar piramide 
yerleştiriliyordu.
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Romalılar neden tapınaklar 
inşa ediyordu? 
Çok sayıdaki tanrılarına 
teşekkür etmek için. 
Her tanrı ya da 
tanrıça için bir 
tapınak inşa 
ediliyordu.

Mısırlılar insanların öldükten 
sonra da yaşadıklarına 
inanıyorlardı. Bu nedenle 
de, bedenlerinin toz haline 
gelmemesi ve ruhun burada 
yaşamaya devam edebilmesi 
için, özel maddeler sürdükleri 
bedenlerini bezlerle sarıyorlardı. 
Bu sayede, bazı firavunların 
mumyalanmış bedenleri hâlâ 

duruyor!

Mumyalar neden
var? 
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Senyörlerini korumak ve düşmanlarının 
onun topraklarına yerleşmesini önlemek için. 

Şövalyelerin 
yaşamları 
tehlikeli ve 
genellikle 
de kısaydı: 
zırhları bile olsa, 
savaşların sonu 
üzücüydü!

Neden Ortaçağ’da şatolar 
inşa ediliyordu? 
Savaş olması halinde senyörleri 
ve halkı korumak için. Şatolar 
yüksek duvarlardan, bazı 
yerlerinde delikler olan 
surlardan oluşuyordu: 
mazgallar saldırganların 
üstüne kaynar yağ dökmeye 
yarıyordu!

Şövalyeler neden
savaşıyorlardı? 
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  Krallar neden taç
         takıyordu? 

Neden artık günümüzde 
hiç kral yok? 

Eskiden ülkeler kraliyet rejimi 
tarafından yönetiliyordu. 200 
yıldan daha uzun bir süre  
önce halk kralları kovmak için 

bir ihtilal yaptı. Günümüzde 
ülkeler, halk tarafından seçilen 

bir cumhurbaşkanı  
tarafından yönetiliyor.

Taç, kralların otoritelerinin 
simgesiydi ve şef olduklarını 
gösteriyordu. Ama taçlarını 
yalnızca tören sırasında 
takıyorlardı: Kafalarını  
acıtan, ağır ve rahatsız 
tacı taşımak çok 
zahmetli işti. 
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 Şövalyeler 
neden zırh 
giyiyordu? 
Savaşırken

mızraklardan korunmak 
için! Zırhlar metaldendi ve 

vücutlarını tepeden tırnağa 
kadar kaplıyordu. Bu nedenle 
de çok ağırdılar: hizmetlerindeki 
silahtarların yardımı olmadan 

şövalyelerin zırhlarını  
giymeleri imkânsızdı.

Neden şatoların asma köprüleri 
vardı?
Asma köprü girişe 
yerleştirilmiş ahşap bir 
köprüydü. Şatoyu çevreleyen 
hendeğin üstünden geçiyordu 
ve kaldırılabiliyordu. 
Böylece savaş sırasında 
düşmanların şatonun içine 
girmesi engelleniyordu.

Kafamda
bu şey var

ken 

hiçbir şey 

göremiyorum!




