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Ahi Çelebi is a well-known Turkish physician of the 16th century. His father
was also one of the famous physicians during the age of Mohamed the
Conqueror and of Bayazit II. Çelebi learned medicine from his father and from
Kutbuddin and Altunizade. He became the Head Physician at Fatih Darussifasi
(Fatih Hospital) and became the Royal Physician during the reigns of Bayazit
II and Yavuz Sultan Selim. He published his studies on the subject of Urinary
Calculi. This monography is in Turkish and it is titled, A Pamphlet on Kidney
and Bladder Calculi. The pamphlet contains 10 chapters. In this pamphlet,
the observations of both national and foreign medical authorities, including
Rhazes and Avincenna, are considered. He added his views in general regarding
the diagnosis and symptoms of this disease. Ahi Çelebi tried to explain the
calculus etiology with the dominating humor theory of his time, discussing
the various kinds of constitutional disturbances. In the first chapter of the
pamphlet he stated that renal calculi are more common in obese patients, while
bladder stones are usually seen in wasted patients. He stated that urinary calculi
are more frequent in males because of the anatomy of the urethra. He also held
that corruption of cows milk may cause urinary calculi in infants.
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On beþinci yüzyýlda yaþamýþ Ahî Çelebi ya da
diðer adýyla Mehmed bin Kemal, babasý gibi bir
hekimdir. Fatih Sultan Mehmet zamanýnda
babasý Kemal Þirvanî ile birlikte Tebrizden
Anadoluya gelmiþ, Kastamonuda Ýsfendiyar
oðlu Ýsmail Bey in hizmetinde bulunduðu
sýrada, Fatihin Ýsfendiyar Oðullarý Beyliðini
Osmanlý topraklarýna katmasý (1461) ve Ýsmail
Beyi Rumelide kendisine tahsis ettiði yere
yollamasý üzerine, Ýstanbul yerleþmiþ,
Mahmutpaþada açtýðý muayenehanede hayatýný
kazanmaya baþlamýþtýr. Ahî Çelebi ilk týbbi
bilgilerini babasýndan öðrenmiþ, onun
ölümünden sonra da devrin ünlü hekimleri olan
Kutbeddîn ve Altunîzâdede ders almýþtýr.
Fatih Sultan Mehmedin Akkoyunlu hükümdârý
Uzun Hasaný 1473de yendiði Otlukbeli
Savaþýnda ordu hekimi olarak görev almýþtýr.
Daha sonra Fatih Dârüþþifasýnda çalýþmaya
baþlamýþ, zamanla baþhekim olmuþtur. II.
Bayezidýn 1481de tahta geçmesiyle saray
hizmetlileri arasýna alýnmýþ, kýsa süre sonra da
Mutfak Emini (Emin-i Kilâr) olmuþtur. 1507de
hekimbaþý olarak atanan Ahî Çelebi, II.

Beyazidýn ölümüne kadar bu görevde kalmýþtýr.
Yavuzun tahta geçmesiyle geleneklere uyularak
hekimbaþýlýk görevinden alýnmýþ, ancak 1515de
yeniden hekimbaþý olmuþtur. Yavuz Sultan
Selimin ölümünden sonra, Kanûnînin tahta
çýkmasýyla 1520de hekimbaþýlýktan ikinci defa
alýnmýþ, ancak ölümüne kadar saygýn bir kiþi
olarak yaþamýþtýr. 1524de doksan yaþýný aþkýn
bir yaþta hac görevini yerine getirdikten sonra,
dönüþü sýrasýnda Kahirede hastalanarak vefat
etmiþtir. Ahî Çelebinin yaklaþýk 93 yýl yaþadýðý
bilindiðinden doðum tarihinin 1431 olduðu
sanýlmaktadýr1.
Ahî Çelebinin Risâle-i Hasâtül-Kilye adýný taþýyan
Böbrek ve Mesane Taþlarý Hakkýnda adlý ilginç bir
eseri vardýr. Bunun dýþýnda Farsça el-FevâidüsSultaniye fil-Kavâidüt-Týbbiye ile Türkçe Risâle
fit-Týb ve Mesnevî fit-Týb adlý kitaplarýnýn da
yazarý olduðu sanýlmaktadýr. Böbrek ve Mesane
Taþlarý Hakkýnda adýnda kitabýnýn günümüze
ulaþmýþ örnekleri vardýr (Ýstanbul Üniversitesi
Yazma Eserler Kütüphanesi T.Y. 7101, Süleymaniye
Kütüphanesi Hamidiye Kýsmý No. 1463/4,
Baðdatlý Vehbi Kýsmý No.1491, Bosna Müzesi
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No.726). Bu eserin en önemli özelliði, zamanýnýn
hekimlerinin çoðunlukla genel týp kitaplarý
yazdýklarý bir dönemde, böbrek ve mesane taþlarý
konusunda ayrýntýlý bilgiler veren bir kitap
olmasýdýr. Razî, Ýbni Sina ve Ýsmail bin Cürcani
gibi ünlü hekimlerin kitaplarýndan yararlanan
Ahi Çelebi bazý cerrahi giriþimlerden de söz
etmiþtir. Eserin giriþinde yazar bugünkü Türkçe
ile þöyle demektedir:
Faydasý umumî diye risaleyi Türk dilinde yazdým.
Deneyle öðrenilmiþ ve iþitilmiþ þeyleri de orada
kaydettim. Daha sonra böbrek ve mesanede bulunan
taþ hakkýnda bilgi verdim. Çünkü bu hastalýk insanlar
arasýnda çok görülür. Özellikle asil kiþiler arasýnda
rastlanýr. Çünkü bu insanlarýn lüks yiyecek maddeleri
yeme alýþkanlýðý vardýr ve hayat çok rahat olduðundan,
bu hastalýk ortaya çýkar2.
On bölümlük bu kitapta geçen ve birinci
bölümde yer alan çocuk hekimliði ile ilgili
bilgiler kitap konusunda bir fikir verebilmek için
aþaðýda sunulmuþtur:
Bu taþýn daha çok erkek çocuklarda sýkýntý verdiði
görülür. Buluða erinceye kadarki dönemde ve rutubetli
mizaca sahip kiþilerde ortaya çýkar. Zayýf kiþilerde
de görülür. Erkek çocuklarýn mesanelerinde olur. Zayýf
kiþilerin damar ve delikleri geniþ olduðu için taþ
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meydana getirmeye uygun hýltlar olduðu zaman
oralarda (damarlarda) tutulamaz, mesaneye gelir.
Bunun aksine þiþman kiþilerin damar ve geçitleri dar
olur. Taþ meydana getirmeye yatkýn hýltlar olduðu
zaman, bu böbreklerde kalýr, orada taþ yapar. Kadýn
mesanelerinde nadiren taþ olur. Bunun nedeni
kadýnlarda mesanelerinin boðazýnýn kýsa ve aðýz
kýsmýnýn dýþarýya yakýn olmasýdýr; mesanelerine
dökülen bütün hýltlar, kolayca dýþarý çýkar. Kýz
çocuklarýnda da bu böyledir. Ancak büyüklerinde böyle
olmaz; onlarýn böbreklerinde taþ olup olmamasý
tamamen doluluk ve rutubete baðlýdýr ... Ýçilen inek
sütünün bozukluðu da taþýn hasýl olmasýnýn sebepleri
arasýndadýr. Bundan dolayý, eðer süt safravî olursa,
oðlanýn baðýrsaklarýný kurutur; idrarýn yoðunlaþmasýndan dolayý taþ teþekkül eder. Eðer süt balgam
mizacýnda olacak olursa, bu da oðlanýn idrarýný
yoðunlaþtýrýr; mesanenin hareketinden dolayý taþ
meydana gelir ...2.
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