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1. Proje Özeti 

 

Bilim tarihi, bilimin doğuşunu ve gelişimini öğrenmek açısından toplumlar için çok önemli 

bir konudur. Gelişmiş ve aydınlık bir gelecek için bilim tarihini anlamaya çalışmak ve bu 

dönemlerdeki bilgileri kullanarak adımlar atmak gerekmektedir. Toplumların kendi tarihlerini 

bilmeleri, kendine güvenmek, cesaretli ve yaratıcı olmak gibi özelliklerini de 

güçlendirmektedir. Bu nedenle tarihteki bazı saklı kalmış önemli konuların gün ışığına 

çıkarılıp, farkındalık oluşturulması medeniyetlerin gelişimi için önemlidir. Batı için Karanlık 

Çağ olarak belirtilen ama doğu açısından Altın Çağ olarak tanımlanan dönem, bilim tarihinde 

İslam Medeniyeti için önemli bir yere sahiptir.  

Bu proje ile tarihte bazı kaynaklarda Karanlık Çağ olarak bilinen ama aslında bilim ve 

icatlar konusunda en üst düzeyde çalışmaların yer aldığı Altın Çağ dönemindeki bazı önemli 

bilim insanlarını ve çalışmalarını dijital ortamda tasarlanan bir oyun aracılığıyla öğretmek 

amaçlanmıştır.  

Altın Çağ oyunu Minecraft eğitim sürümünde kodlama ve e-kitap desteğiyle geliştirilmiştir. 

Oyunda eski zamanlardan esinlenerek medrese, şifahane ve kütüphane gibi yapılar 

tasarlanmıştır. Oyun sırasında öncelikle e-kitap ile Altın Çağ döneminden önemli sekiz bilim 

insanı ile ilgili görsellerle de destekli eğlenceli bir sunum yapılmakta olup, ardından oyun 

alanında farklı bölgelerde sorular sorulmaktadır. Sorulara cevap verildikçe ödüller 

kazanılmakta ve farklı alanlara ilerlenmektedir. Son olarak altın bir tahtta oyun son 

bulmaktadır. Tasarlanan oyunun etkisini analiz edebilmek için gönüllü olarak otuz kişiye oyun 

öncesinde bilim insanları ile ilgili soruların olduğu ön test yapılmış, ardından oyun oynatılmış 

ve yine aynı soruların olduğu son test yapılmıştır. Aynı kişiler üzerinde oyun öncesi ve sonrası 

uygulanan testler değerlendirildiğinde, oyunun kişiler üzerinde olumlu etkisi olduğu 

gözlemlenmiştir. Önerilen projenin İslam Biliminin Altın Çağ Dönemi için farkındalık 

oluşturma konusunda etkili olacağı düşünülmektedir.   

 

2. Problem/Sorun: 

  

Bilim ve teknikteki gelişmeler ile ilgili olarak İslam dünyasının Altın Çağ olarak 

adlandırılan aydınlık bir dönem yaşadığını ve bu dönemde yaşanan gelişmelerin Batı’ya katkı 

sağladığını literatürdeki bazı çalışmalarla görebilmekteyiz. Ancak bilim ve sanat alanlarındaki 

gelişmelerin daha çok Batı Medeniyeti’ne ait olduğu anlayışı bulunmaktadır. Aydınlık bir 

gelecek için İslam Medeniyeti’nin bilim ve sanatta yaptıkları çalışmaları bilmek, öğretmek ve 

bu konuda farkındalık yaratmak gerekmektedir. Geçmişteki başarıların gelecekte yeni başarılar 

için cesaret ve umut vereceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu amaç doğrultusundaki 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Mevcuttaki tarihsel oyunlar incelendiğinde, daha çok savaş üzerine kurgulanmış ya da 

sadece bilgi yarışmalarına yönelik oyunlar olduğu görülmektedir.  
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3. Çözüm 

Proje kapsamında İslam Biliminin Altın Çağ Dönemi, o dönemdeki bazı önemli bilim 

insanları ve onların çalışmaları ile ilgili bilgi vermek amacıyla Minecraft eğitim sürümünde bir 

oyun tasarlanmıştır. Minecraft dijital ortamda çok tercih edilen bir oyun olup, oyunun eğitim 

sürümü içerisinde tasarım ve kodlama yapılabilmektedir. Bu oyuna, Altın Çağ Dönemine 

ilişkin önemli bazı bilim insanları ile ilgili kısa bilgiler e-kitap olarak yerleştirilmiştir. 

Bilindiği gibi eğitimde oyunun yeri çok önemlidir. Oyunlaştırarak öğretmede ise 

teknolojinin kullanımı kaçınılmazdır. Tarih gibi sözel bir ders için hazırlanan materyallerin 

görsellerle desteklenmesi son derece önem taşımaktadır. Projemiz için hazırladığımız oyun ise 

bu anlamda son derece zengindir. Oyun, hem görsel olarak tasarlanan binalar ve iç tasarımları 

ile oyuncular için eğlenceli olmakta hem de verilen bilgilerle öğretici olmaktadır.  

 

Tablo 1. Sorunlar ve çözümler 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Tarihsel oyunlar 

incelendiğinde, daha çok 

savaş üzerine kurgulanmış 

ya da sadece bilgi 

yarışmalarına yönelik 

oyunlar olduğu 

görülmektedir. 

Savaş ve şiddet içerikli 

oyunlar yerine hem görsel 

yönden gerçekçi hem de 

bilgi karşılığında ödüle 

yönelik oyunların 

tasarlanması. 

Görsel ve işitsel 

materyallerle öğrenmenin 

daha kalıcı olmasını 

sağlamak. 

Tarihte “Karanlık Çağ” 

olarak adlandırılan ama 

aslında “Altın Çağ” olan 

dönem hakkında yeterince 

oyun vb. materyallerin 

eksikliği. 

Uluslararası alanda popüler 

olan Minecraft gibi çok 

tercih edilen bir platform 

seçilerek oyun tasarlamak 

ve bu dönemi tasarımlarla, 

anlatımlarla ve sorularla 

tanıtmak. 

Altın Çağ döneminin 

önemini çocuklara yaparak 

ve yaşayarak öğrenme fırsatı 

sunması. 

Gençlik ve Spor 

Bakanlığının tespitiyle 

dünyaca ünlü birtakım 

İslamafobik oyunların 

türemesi. 

Popüler kültüre sahip bu tür 

sürümlerde İslam bilim ve 

medeniyetinin doğru 

tanıtılmasına yönelik 

oyunların tasarlanması. 

Oyunu oynayan her türden 

insanın İslam’a ve İslam 

Kültür ve Medeniyetine 

bakış açısının olumlu yönde 

değişmesi. 
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4. Yöntem 

Minecraft günümüzde herkes tarafından çok beğeni gören dijital bir oyundur. Üç boyutlu 

düşünme ve tasarım yapabilme, gerçek hayattaki tahta, cam, mermer gibi nesneleri envanter 

seçenekleri adı altında kullanabilme ve kod yazabilme özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri 

nedeniyle projede oyun tasarımı için Minecraft eğitim sürümü tercih edilmiş ve üç boyutlu 

yapılar envanterdeki araçlar kullanılarak inşa edilmiştir. Oyunu oluştururken slash “\” 

komutları kullanılmıştır. Bunlar genellikle doğru ve yanlış seçeneklerin olduğu düğme 

butonları içerisinde kodlanan “tp” yani ışınlama komutudur. Bu komut sayesinde oyuncu, 

soruya verdiği yanıta göre değerlendirilip, olması gereken konuma ışınlanmaktadır. Ayrıca 

yapıları oluştururken de “clone” komutu kullanılmıştır. Bu komut sayesinde de oyunun geçtiği 

bölgeyi çevreleyen surlar koordinatlar kullanılarak çoğaltılmıştır. Ayrıca oyunda belirli yerlere 

yerleştirilmiş ödül sandıkları, oyuncunun soruları görmeden açmasını engellemek için sınır 

blokları ile çevrilmiştir. Böylece oyuncu soruları yanıtlamadan bu sandıkları açamamaktadır. 

Öncelikle geçmiş dönemleri yansıtması amacıyla internet ve diğer kaynaklar aracılığıyla 

eski yapılar incelenmiş ve Minecraft eğitim sürümünde o dönemlere yönelik medrese, 

kütüphane, şifahane ve evler gibi yapılar tasarlanmaya çalışılmıştır. Ardından Altın Çağ 

Dönemi ile ilgili literatür araştırması yardımıyla oyunda yer alacak sekiz bilim insanı 

belirlenmiştir. Bu çalışma bir yol gösterici olup, daha da fazla bilim insanları ile genişletilmeye 

uygun bir ortam yaratılmıştır. Seviyelerin arttırılabileceği düşünülmektedir. Oyunda dokuz soru 

sorulmuştur ve bu sorular Ek-1’de verilmiştir.   

Şehirde kütüphane, şifahane, bilgi evi, medrese, atölye, süs havuzu, yeşillikler ve altın bir 

taht yer almaktadır. Şehrin etrafı surlarla çevrilmiştir.   

Şehre girerken oyuncu karakteri kapıda Şekil 2’de görüldüğü gibi bir rehber 

karşılamaktadır. Rehberler şehrin içinde de yönlendirme yapmaktadır.  

 

  
 

Şekil 2. Altın Çağ Oyun 

Girişi 

Şekil 3. Prof. Dr. Fuat 

Sezgin Kütüphanesi 

Şekil 4. Altın Çağ Dönemi e-kitap 

okuma görevi 

 

Oyun Şekil 3’de gösterilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde başlamaktadır. Oyuncu 

karakter içeri girince, görevli tarafından Altın Çağ Dönemi İslam Bilim insanları ile ilgili bilgi 

almak amacıyla e-kitaba yönlendirilmektedir. Şekil 4’de görevli tarafından Altın Çağ Dönemi 

e-kitap okuma görevi açıklanmaktadır.  

Kitabı oku seçildiğinde e-kitap açılmaktadır.  İslam’da Bilimin Altın Çağı e-kitabının 

kapak resmi Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil 5. İslam’da Bilimin 

Altın Çağı e-kitap 

Şekil 6. “Sorulara git” ekranı 

 

Şekil 7. Soru 1 ekranı 

 

 

Kitap okuma tamamlandığında Şekil 6’daki ekran gelmektedir. Oyuncu soruları doğru 

cevaplarsa sandıktan yıldız toplayacak, eğer yanlış yaparsa Bilgin’e gidip kitabın soru ile ilgili 

sayfasına ışınlanacak ve doğru cevabı öğrenecektir. Böylece soruya tekrar döndüğünde artık 

doğru cevap verebilecektir.  

İlk soru Şekil 7’de verilmiştir. Soruda İslam Biliminde Altın Çağ olan dönemi yakından 

tanımamızı sağlayan kişi sorulmaktadır. Cevap Prof. Dr. Fuat Sezgin’dir.  

Doğru cevap verildiğinde sandıktan üç yıldız kazanılacaktır. Bu durumu gösteren ekran 

Şekil 8’de verilmiştir.  

 

  
Şekil 8. Doğru cevap ekranı Şekil 9. Yanlış cevap ekranı 

 

İlk soruya yanlış cevap verildiğinde ise Şekil 9’daki ekran gelmektedir. Böylece Şekil 5’de 

verilen e-kitabın ilgili sayfasına gidilip, doğru cevap öğrenilmektedir.   

Oyundaki diğer sekiz soru şehirdeki diğer yapıların içerisine yerleştirilmiştir. Diğer yapılar 

sırasıyla Altın Çağ Şifahanesi, Altın Çağ Medresesi, Altın Çağ Bilgi evi ve Altın Çağ 

Atölyesi’dir. Bu yapıların dış görünümleri Şekil 10’da verilmiştir.    
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Şekil 10. Şehirdeki yapılar 

Oyuncu isterse şehir içinde sorulara cevap verdikçe belirli bölgelerde gezinti de 

yapabilmektedir. Sorular bittiğinde oyuncu karakter, altın tahta ışınlanmakta ve oyun 

tamamlanmaktadır. Altın taht görünümü Şekil 11’de verilmiştir.  

   

Şekil 11. Altın taht Şekil 12. Oyun bitiş noktası 

 

Şekil 13. Oyun sonu hatıra 

fotoğrafı 

 

Altın taht, oyunun bitiş noktasıdır. Oyun bitiş noktasından görünüm Şekil 12’de verilmiştir. 

İsterse oyuncu bu noktada Şekil 13’deki gibi hatıra fotoğrafı çekebilmektedir.  

Amaç öğrenmek olduğu için sorulara yanlış cevap verilse bile web 2.0 aracı olan e-kitaba 

yönlendirme yapılmakta ve kişilerin doğru cevabı bulmaları sağlanmaktadır.  

Oyun öncesi ön değerlendirme yapabilmek için oyun içerisinde olan dokuz soru, gönüllü 

otuz kişiye çevrim içi olarak bir web 2.0 aracı yardımıyla ya da yüz yüze görüşerek sorulmuştur. 

Daha sonra oyun bu kişilere oynatılmış ya da birlikte anlatılarak oynanmıştır. Ardından son test 

olarak tanımlanan aynı sorular aynı kişilere tekrar sorulmuştur. Ön test ve son test doğruluk 

yüzdeleri Şekil 14’de verilmiştir.  
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Şekil 14. Ön test ve son test sonuçları 

 

Tablo 2’de testlerin sonuçları olarak doğruluk ve iyileştirme yüzdeleri verilmiştir. İyileşme 

yüzdeleri, (yeni değer- eski değer) /eski değer ifadesinin yüz ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.  

 

Tablo 2. Ön test ve son test doğruluk ve iyileşme yüzdeleri 

Kişi no 

Doğruluk yüzdesi 

(%) 
İyileşme 

yüzdesi 

(%) 

Kişi no 

Doğruluk yüzdesi 

(%) 
İyileşme 

yüzdesi 

(%) Ön test Son test Ön test Son test 

1 100,00 100,00 0,00 16 33,33 88,89 166,67 

2 66,67 77,78 16,67 17 22,22 66,67 200,00 

3 66,67 100,00 50,00 18 22,22 66,67 200,00 

4 77,78 100,00 28,57 19 22,22 88,89 300,00 

5 55,56 88,89 60,00 20 22,22 88,89 300,00 

6 55,56 77,78 40,00 21 22,22 66,67 200,00 

7 55,56 55,56 0,00 22 55,56 77,78 40,00 

8 55,56 88,89 60,00 23 44,44 77,78 75,00 

9 44,44 55,56 25,00 24 55,56 88,89 60,00 

10 44,44 66,67 50,00 25 66,67 77,78 16,67 

11 44,44 77,78 75,00 26 66,67 100,00 50,00 

12 33,33 66,67 100,00 27 55,56 55,56 0,00 

13 33,33 55,56 66,67 28 44,44 66,67 50,00 

14 33,33 100,00 200,00 29 33,33 44,44 33,33 

15 33,33 100,00 200,00 30 22,22 55,56 150,00 

 

Tablo 2 incelendiğinde tüm kişilerde iyileşme gözlemlendiği söylenebilir. Hatta bazı 

kişilerin konu ile ilgili hiç bilgileri olmadığı için iyileşme yüzdeleri çok yüksek çıkmıştır. 

Ortalama olarak ise yaklaşık %94 iyileşme elde edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında oyunun 

kişiler üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda ön test ve son test sonuçlarına 

bakıldığında kişiler üzerinde Altın Çağ Dönemi ile ilgili farkındalık yaratılmış olduğu 

söylenebilir. Bunun yanında, kişilerin oyunla ilgili olumlu yorumları bu oyunun ilgi göreceği 

düşüncesini oluşturmuştur.  
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Altın çağ dönemi ile ilgili yapılacak çalışmalar ile yanılgıların önüne geçileceği ve İslam 

bilim tarihindeki önemli bilim insanlarının ve çalışmalarının tanıtılmasıyla literatüre katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Tarih, milli kültürel öğelerimizden biri olup toplumların birlik ve beraberliklerini 

güçlendirir. Aynı zamanda geçmişimiz gelecek için de bir yol gösterici niteliği taşımaktadır. 

Bu nedenle tarih üzerine yapılacak her çalışmanın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Minecraft oyunu incelendiğinde tasarımcılar dünyalarında genellikle hazır yapıları tercih 

etmişlerdir. Bu proje hazırlanırken öncelikle geçmiş dönemleri yansıtması amacıyla internet ve 

diğer kaynaklar aracılığıyla eski yapılar incelenmiş ve Minecraft eğitim sürümünde o 

dönemlere yönelik medrese, kütüphane, şifahane ve evler gibi yapılar tasarlanmaya ve inşa 

edilmeye çalışılmıştır. Oyuncunun Altın Çağ dönemini tanırken o dönemki mimari yapıları da 

incelemesine fırsat verilmiştir. Bu anlamda hazırladığımız Altın Çağ Dünyası Oyunu özgünlük 

taşımaktadır.  

Tarih ile ilgili oyunlara bakıldığında daha çok savaş oyunları mevcuttur. Bu açıdan da 

tasarlanan oyunun yenilikçi olduğu düşünülmektedir.   

 

6. Uygulanabilirlik 

   

Projemiz Minecraft eğitim sürümünde hazırlanmış olup, bu sürüme sahip olan herkesin 

ipad veya Windows yüklü bilgisayarlarına indirebileceği nitelikte hazırlanmıştır. Dolayısıyla 

eğitimciler, hazırlanan bu dünyayı rahatlıkla indirip derslerinde kullanabileceklerdir. 

Minecraft genel olarak uluslararası oynanan çok popüler bir oyundur. 2020 – 2021 eğitim 

öğretim kapsamında Microsoft Firması tarafından verilen bilgilere göre toplamda Türkiye’de 

41.000 lisans ile 1.200 öğretmen 35 farklı grupta Minecraft eğitim sürümü eğitimi almıştır. Bu 

öğretmenler 387 Minecraft projesi hazırlayıp sisteme yükleyerek kendi öğrencileri için ücretsiz 

1 yıllık lisans almışlardır. Bunun yanında oyunumuzun konusu farkındalığı arttırmak amacıyla 

başka platformlarda hazırlanıp, daha da geliştirilerek Play Store ve App Store’larda da satışa 

sunulabilir.  

Bu anlamda projemizi ilk olarak bu eğitimi almış öğretmenlerin buluştuğu platformlarda 

ücretsiz olarak paylaşıp, Tarih, Sosyal Bilgiler ve Felsefe derslerinde yardımcı materyal olarak 

kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. Bunun yanında yeni seviyeler ekleyerek 

oyunu geliştirmek istiyoruz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3’de 1 yıllık Minecraft eğitim sürümünün maliyeti güncel kur üzerinden 

hesaplanarak verilmiştir. Ancak öğretmenler eğitim aldıkları takdirde lisanslar ücretsiz 

olarak verilebilmektedir. Bu nedenle okullar bu şekilde ücretsiz temin edebilirler.   

 

Tablo 3. Hazırlanan Oyun İçin Tahmini Maliyet 

 Ürün Adı Fiyat Toplam  

1 1 yıllık Minecraft eğitim sürümü 5$ 43,83 TL 

GENEL TOPLAM 43,83 TL 
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Tablo 4’de proje zaman planlaması verilmiştir.  

 

Tablo 4. Proje Zaman Planlaması 

 Aşamalar Tarih Aralığı 

 

1 Takımın Kurulması 04.10.2019 

2 Proje konusunun belirlenmesi 
01.06.2020 

01.09.2020 

3 
Literatür araştırması ve oyun için bilim 

insanlarını belirleme 
14.09.2020 

14.10.2020 

4 Eski yapıların görsellerinin araştırılması 
14.10.2020 

14.11.2020 

5 Ön test 30.11.2020 

6 E-kitap hazırlama ve güncellemeler 
01.12.2020 

04.01.2021 

7 
Minecraft tasarımı, kod yazımı ve denemelerin 

yapılması 
11.01.2021 

11.02.2021 

8 Son test ve verilerin analizi 
18.02.2021 

22.02.2021 

9 Proje raporu yazımı 
28.02.2021 

20.06.2021 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Bu projede belirlediğimiz hedef kitle her kademeden öğrenci grubu ve insandır. Bu hedef 

kitleyi seçmemizin amacı her yaştan insanın bu bilim insanlarını ve onların bilime yaptığı 

büyük katkıları öğrenmesini sağlamaktır. 

Oyunun değerlendirilebilmesi için ön ve son test olmak üzere oyun öncesi ve sonrası testler 

yapılmış ve oyunun olumlu sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. Oyunun küçük ve büyük 

olmak üzere farklı yaştaki kişiler tarafından beğenildiği görülmüştür. Bunun yanında başlangıç 

olarak Türkçe hazırlanmış olup, daha sonrasında yabancı dillere çevrilerek Dünya Bilim 

Tarihine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  

 

9. Riskler 

 

 Riskler  Alınabilecek Önlemler 

1 Minecraft çevrimiçi oynanan bir oyun 

olduğundan internet bağlantı noktalarında veya 

servis sağlayıcılarında yaşanacak bir sorun, 

oyunun durmasını ve oyuncu bilgilerinin 

sunucuya aktarılmasını engelleyebilir. 

İnternet alt yapı bağlantısında yapılan 

iyileştirmeler sorunu giderebilir. Bu 

anlamda GSM modülü kullanılarak 

mobil veriye geçiş sağlanabilir. 
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EKLER: 

 

EK-1 
SORULAR 

1. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi “İslam Biliminde Altın Çağ” olan dönemi 

yakından tanımamızı sağlayan kişidir? 

A.) El Cezeri  

B.) Prof. Dr. Fuat Sezgin   

C.) İbnü’l Heysem  

D.) İbn-i Sina 

2. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Altın Çağ Döneminde Cerrahinin Babası olarak 

anılan kişidir? 

A.) Ebu'l Kasım El-Zehravi   

B.) İbn-i Sînâ    

C.) Farabî  

D.) Abbas İbn Firnas 

3. Dünyanın en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilen, büyük ve küçük kan 

dolaşımlarından ilk defa söz eden bilim insanı kimdir? 

A.) El Cezeri 

B.) Meryem El Usturlabi  

C.) İbn-i Sînâ    

D.) Farabî  

4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Cebir’in Babası olarak bilinen ve ilk defa 0’ı 

kullanan kişidir? 

A.) Prof. Dr. Fuat Sezgin  

B.) Abbas İbn Firnas 

C.) El-Hârizmi  

D.) Meryem El Usturlabi  

5. Aşağıdakilerden hangisi Felsefe dalındaki düşünce ve eserleriyle hem İslam dünyasını 

hem de batı dünyasını derinden etkileyen bilim insanıdır? 

A.) Farabî  

B.) İbn-i Sînâ   

C.) El Cezeri 

D.) Ebu'l Kasım El-Zehravi  

6. Aşağıdakilerden hangisi Fizik ve Optik konularında yaptığı çalışmalarla ün kazanmış 

ve Optiğin Babası olarak bilinen bilim insanıdır? 

A.) El Cezeri 

B.) İbnü’l Heysem  

C.) El-Hârizmi  

D.) İbn-i Sînâ   
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7. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk İslam kadın bilimcisidir? 

A.) Kurtubalı Lübna 

B.) Azize Osmana 

C.) Ümmü’d Derda 

D.) Meryem El Usturlabi 

8. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi günümüz mekanik robotik alanının kurucusu 

olarak bilinir? 

A.) İbnü’l Heysem  

B.) Farabî  

C.) El-Hârizmi  

D.) El Cezeri 

9. Aşağıdakilerden hangisi neredeyse 70 yaşında iken uçmayı deneyerek bilim tarihinde 

yerini alan bilim insanıdır? 

A.) Prof. Dr. Fuat Sezgin  

B.) Abbas İbn Firnas 

C.) Ebu'l Kasım El-Zehravi   

D.) İbn-i Sînâ   

 

 

EK-2 
Hazırlanan oyunla ilgili detaylı bilgi içeren videoya: 

https://youtu.be/08DtmBAHph8 adresinden ulaşılabilir. 

 
 

https://youtu.be/08DtmBAHph8

