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19. YÜZYIL VAN KALESĠ HÖYÜĞÜ’NDEN ÇIKARILAN BEBEK VE 

ÇOCUK KEMĠKLERĠNĠN HARRIS ÇĠZGĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

ÖZET 

Harris çizgileri, fizyolojik strese ve çocukluk çağı hastalıklarına bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu çizgiler daha çok bebek ve çocuklarda gözlemlenir. Bu 

çalışmada bebek ve çocuklarda strese bağlı oluşan Harris çizgileri incelenmiştir. 

Harris çizgilerinin tespit edilmesinde kullanılan klasik yöntem, iskeletlerin 

röntgenlerine bakılarak bu oluşunun varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi 

şeklindedir. Bu tez çalışmasında bu yönteme ek olarak örneklerin bilgisayarlı 

tomografi (CT) çekimleri yapılmış klasik yönteme ek olarak CT’lerden elde edilen 

görüntüler de kullanılarak hangi görüntü kaynağının bu tür çalışmalarda daha kesin 

sonuçlar verebileceği araştırılmıştır.    

Tez kapsamında Van Kalesi Höyüğü Eski Van Şehri kazı alanından değişik 

kazı sezonlarında elde edilen toplam 106 bebek ve çocuk iskeleti incelenmiştir. Bu 

örneklem grubu içinden veri elde edilebilecek korunma durumu iyi olan 40 tibia bu 

çalışmanın materyali olarak incelenmiştir. Bu çalışmada röntgen ve Bilgisaraylı 

Tomografi verilerinden yararlanılmıştır. 

 İncelenen 40 bireye ait tibia’dan 24’ünde Harris çizgileri tespit edilmiştir. Bu 

bireylerin çoğunluğunda Harris çizgilerine rastlanması o dönemin savaş koşullarının 

yarattığı kıtlığa ve strese dayanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler : Harris çizgileri, Tibia, Büyüme ve gelişme, Fizyolojik stres,   

   Van Kalesi. 

Sayfa Adedi  : 51 

Tez DanıĢmanı : Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN 
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DETERMINATION OF HARRIS LINES IN BABY AND CHILDREN'S BONE 

UNEARTHED FROM BURIAL MOUND OF THE VAN CASTLE DATING 

BACK TO THE 19TH CENTURY 

ABSTRACT 

Harris lines occur due to physiological stress and childhood diseases. These 

lines are mostly observed in infants and children. The aim of this study is to examine 

Harris lines that are formed due to stress in infants and children. The classical 

method used to determine the Harris lines is conducted by looking at the X-rays of 

the skeletons to determine the presence or absence of the formation. In addition to 

this method, CT images of the samples were used to determine which image source 

could provide results that are more accurate. 

Within the scope of the study, a total of 106 infant and child skeletons 

obtained from different excavation seasons were investigated. The tibia bones of 40 

individual with good protection status were evaluated as material of this study. (Age 

determination of 40 individuals with good and intact condition was obtained.). The 

research technique of this study is X-rays and CT images (were obtained from the 

tibia.) The obtained X-ray and CT images were analysed and the data were analyzed 

and interpreted statistically. 

Harris lines were determined in 24 of tibia belonging to 40 individuals 

examined. The presence of Harris in the majority of these individuals can be based 

on the socioeconomic conditions of (may have resulted from the famine and stress 

caused by the war conditions of) that period. 

Key words  : Harris lines, Tibia, Growth and development, Physiological  

               stress, Van Castle. 
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ÖNSÖZ 

Van, Doğu Anadolu bölgesinin önemli yerleşimlerinden biri olup, tarih 

boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Geçmiş araştırılırken; eserler, 

yapılar veya çevresel kalıntılar olmak üzere, insan kalıntıları da dâhil her türlü 

arkeolojik kanıttan elde edilen verileri kullanmaktır. Paleoantropolojinin alt disiplini 

olan paleopatoloji eski dönemlerdeki çeşitli sağlık sorunlarının temel nedenleri 

üzerinde durur, sağlık problemlerinin tanılarını belirler ve açıklamaya yardım eder. 

Paleopatolojide Harris çizgileri, bireylerin yaşamı boyunca karşılaştığı sağlık 

sorunları ve yetersiz beslenmenin bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Bu tez 

çalışmasında da, Van Kalesi Höyüğü’nden çıkarılan bebek ve çocuk iskeletlerinden 

Harris çizgileri çalışılmıştır. Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Birimi tarafından SYL-2017-5924 numaralı proje olarak 

desteklenmiştir. 
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GĠRĠġ 

Canlılar, hayatlarını sürdürebilmek için değişen çevre koşullarına uyum 

sağlamaları gerekmektedir. İnsanlar da hayatları boyunca değişen çevresel koşullara 

uyum sağlamak zorunda kalırlar.   Çevresel koşullar bazen insan bedeni üzerinde 

kusurlara neden olabilir. Örneğin mine hypoplasiaları ve Harris çizgileri genellikle 

stresli koşullardan kaynaklanan kusurlar olarak tanımlanır. Paleopatolojide mine 

hypoplasiaları ve Harris çizgileri gibi kusurlar, bireylerin yaşamı boyunca karşılaştığı 

sağlık sorunları ve yetersiz beslenmenin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Harris 

yatay çizgileri, kemiğin normal uzunlamasına yönelimli olup trabeküler yapıya doğru 

medüller kaviteye dik açıdan geçen yatay yönlendirilmiş yapılardır. Epifiz plağa 

paralel olarak büyüyen bu çizgiler uzun kemiklerin metafizinde oluşurlar ve daha 

sonra kemik uzunluğu arttıkça büyümeyle birlikte diyafizde ortaya çıkarlar. Harris 

çizgileri çeşitli kemiklerde görülür, ancak çoğu araştırmacı Harris çizgisinin en iyi 

görüntüsünün tibianın distal ucunda bulunduğunu kabul eder. Bu nedenle, bu 

kemiğin Harris çizgilerinin insidansının değerlendirmede en uygun olduğu 

düşünülmektedir (Ameen ve diğ.; 2005:279-284). 

Kemik hücreleri ve yumuşak doku bileşenlerine arkeolojik kalıntılarda 

nadiren karşılaşılmasına rağmen (mumyalar hariç) kemik bileşenleri hakkında temel 

bilgiler bize iskelet üzerinde görülen patolojik lezyonların özelliklerini ve süreçleri 

anlamamıza yardımcı olabilir. Beslenme bozuklukları çok ciddi hale geldiğinde, 

kemikler büyümeye son verirler ve kriz bittiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi 

büyüme devam ederler. Doğada bu tip izleri ağaç halkalarında, balık omurgalarında 

ve sıcakkanlı hayvanların kemiklerinde de gözlemlenebilir (Park, 1964:815-862). 

İskelet materyalleri üzerine yapılan çalışmalar, geçmiş dönemlerdeki sağlık 

ve hastalık yapısı hakkında bilgi verir ayrıca farklı yaşam biçimlerine sahip 

insanların uyarlanma stratejilerinin ve süreçlerinin incelenmesi açısından oldukça 

önemli bir yer tutar. Kültürel örüntü ve alışkanlıklarda ortaya çıkan beslenme, 

yerleşme düzeni vb. gibi değişikliklerin, birey ve topluluk üzerinde dönemsel 

streslere neden olduğu varsayımını doğru kabul ederek, streslerin fizyolojik olarak 

birey üzerinde ne çeşit izler bıraktığını bulmaya çalışan paleopatologlar; aradıkları 

delillerden bir kısmını kemik ve dişlerde bulmuşlardır. Örneğin boy, diş boyutları, 
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ağırlık ve ölüm yaşı bize bireyin ya da toplulukların nasıl bir büyüme ve gelişme 

gösterdiğini açıklayabilir. Büyüme döneminde normal gelişimini koruyan ve bireysel 

varyasyonlar dışında herhangi bir morfolojik değişiklikler göstermeyen kemikler ve 

dişler, çevresel ve beslenme kökenli etkilere açıktırlar. Morfolojik yapıdan, 

kemiklerdeki bir takım kusurlu izlerden ve dişlerdeki mine doku değişiklerinden 

köken alan stres kusurlarının en önemlileri Harris çizgileri ve mine (enamel) 

hypoplasialarıdır (Büyükkarakaya, 2011:25; Uysal, 2000a:2). 

Harris çizgileri vücutta bütün kemiklerde bulunabilir ancak sıklıkla tibianın 

proksimal ucunda, femur, ulna, radius gibi vücut kemiklerinde gözlenir (Scott ve 

Hoppa, 2015:141-147). Bir kemikte birden çok Harris çizgisi oluşabilir. Ancak 

kemik yapısı gereği değişime uğrayabilir. Harris çizgilerini uzun kemiklerde artmış 

yoğunluklu transvers çizgiler olarak birçok kaynakta tanımı yapılır ve bireyin 

büyüme döneminde yaşamış olduğu streslerin sıralamasını belirlemede 

paleopatologların sıklıkla başvurduğu kaynaklardır. Harris çizgileri ilk kez Wagner 

tarafından saptanmış 1931’de Henry A. Harris tarafından tanımlanmış ve literatüre 

kazandırılmıştır (Ameen ve diğ., 2005:279-284; Uysal,2000a:2). Hatta bu çizgilere 

Harris büyümeyi durdurma çizgileri de denir (Ameen ve diğ., 2005:279-284). 

Harris çizgilerinin ortaya çıkması için beslenme bozukluğu ve hastalıkların 

oldukça şiddetli olması gerekir ve daha sonra sözü edilen sürecin devamında bir 

iyileşme sürecinin olması bir ön koşuldur. Hatta Park (1964) Harris çizgilerini, 

“kurtarma çizgileri” olarak adlandırmıştır ve kemik büyümesinin engellendiğini bir 

süre sonra yeni kemik oluşumu periyodunu gösterdiğini söylemiştir. Harris çizgileri 

kronik bir hastalık ya da kronik bir beslenme bozukluğunun sonucu değil, akut 

beslenme bozuklukları ve hastalıkların sonucu olarak kabul edilir. Örenin Akut 

beslenme bozukluğu sonucunda kemikler üzerinde görülen çizgiler ile ilgili Park ve 

Ricther’in (1953) yaptığı çalışma dikkat çekicidir. Bu çalışma genç sıçanlar üzerinde 

yapılmıştır. 130- 150 gr ağırlığındaki sıçanlara dekstroz ve vitamin Bt klorid diyet 

uygulanmıştır. 58 gün sonra hayvanlar ağırlıklarının % 40’ını kaybetmiş ve uzun 

kemik büyümesi neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bu aşamada bazı sıçanlar 

öldürülmüş ve uzun kemikleri incelenmiştir. Deneysel diyetteki sıçanların uzun 

kemiklerinin baş kısmındaki trabeküller emilme ve kemik tabakasını kaplayan 

proliferatik kıkırdak plakada daralma belirlenmiştir. Bu oluşumun nedeni, kıkırdak 
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büyümesinin osteoblast aktivitesinden daha erken bir aşamada yavaşlaması ve ya 

durdurulmasıdır. İyileşme gösteren sıçanlarda ise osteobalastlar kemik filmine 

yerleşmiş ve osteoidler üremeye başlamış, böylece çizgiler genişlemiştir. Daha sonra, 

kıkırdak hücreler kendi döngülerini yeniden kurmaya başlar ve osteoblast ile kılcallar 

kıkırdak dokuya nüfuz ederek matris çerçevesi üzerinde kemik dokuyu oluştururlar. 

Böylece bu aşamadan itibaren enine çizgiler genişler ve ortadan kaybolurlar. Bu 

çalışma bize, beslenmede meydana gelen bozulmalar ve düzelmeler çizgilerin 

varlığını ve yokluğunu da açıklamaktadır. Dolayısıyla, histolojik olarak bu çizgiler 

başlangıçta farklılaşmış kondroblastik ve osteoblastik hücrelerden oluşur ve daha 

sonra kalınlaşarak, enine yönelimle, birbirine bağlı trabüler ağlar olarak görülürle 

(Park ve Richter, 1953:234-248).  Bu nedenle kısa süreli ve şiddetli beslenme 

bozukluğu ve konjinital hastalık geçiren bireylerde Harris çizgilerine oldukça sık 

rastlanmaktadır. Ancak, Harris çizgilerinin kesin etiyolojisi değişkendir ve 

tartışmalıdır. Ama bazı araştırmacılar, sıçanlarda ve domuzlarda enfeksiyon veya 

malnütrisyon indükleyerek deneysel çalışmalarında bu çizgilerin ortaya çıktığını 

belgelemişlerdir(Ameen ve diğ., 2005:279-284).  

Günümüzde Harris çizgileri prehistorik populasyonlarda malnütrisyon ile 

ilişkili olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, paleopatolojik çalışmalarda sağlık durumu 

ve yetersiz beslenmenin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (Ameen ve diğ., 

2005:279-284). Nitekim Harris çizgileri, kızamık, kabakulak ve suçiçeği (Gindhar, 

1969:17-22), travma (Resnick, 1995) ve psikolojik stres (Sontag ve Comstock, 

1938:301-308) gibi çocukluk hastalıkları ile ilişkili olarak tanımlanmıştır. Harris 

çizgileri, osteoprozlu yetişkinlerin uzun kemiklerinde de sıkça görüldüğü 

belirlenmiştir (Arnay-de-la Rose ve diğ., 1994:53-57). 

 

 

 

 



 

1. BÖLÜM: TARĠHÇE VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Paleopatolojinin Tanımı ve Tarihçesi 

Arkeolojik dönemlere ait insan kemiklerine yansıyan (mumyalar dahil) 

rahatsızlıkları inceleyen bilim dalına paleopatoloji denir (Pelin ve Polat, 1997:80). 

Alışılagelmiş bir şekilde, paleopatoloji eski dönemlerdeki çeşitli sağlık sorunlarının 

temel nedenleri üzerinde duran, sağlık problemlerinin tanılarını belirleyen ve 

açıklamaya yardım eden bir bilim dalıdır. Paleopatoloji, sadece belirli hastalıkları 

araştırmaz, aynı zamanda bu hastalıkların ortaya çıkışını ve yayılma sebeplerini de 

kültürel ve ekolojik bir bakış açısıyla inceler  (Özbek, 2007:488).  

Geçmiş araştırılırken; eserler, yapılar veya çevresel kalıntılar olmak üzere, 

insan kalıntıları da dâhil her türlü arkeolojik kanıttan elde edilen verileri 

kullanmaktır. Paleopatoloji, geçmişteki hastalıkları ve hastalıkların dünyadaki 

tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı açıklamalar yapar (Robert ve diğ., 2012). 

Paleopatolojinin ana hedeflerinden biri geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının 

geçirmiş oldukları hastalıkların, iskelet üzerinde bıraktığı izlerin araştırılmasıdır  

(Ösz, 2006:167). 

Paleopatolojinin çalışma materyalleri, antik dönem insanların iskeletleri ve/ 

veya mumyalanmış kalıntıların yanı sıra, bazen de arkeolojik dönemlere ait 

materyaller üzerinde yapılmış objelere işlenmiş hastalık tasvirleri de 

paleopatologların inceleme konusu içinde yer almaktadır  (Goldstein, 1963:100). 

İnsan iskeletlerinde görülen hastalıkların tarihinin belirlenmesi çalışmaları 20. 

yüzyıla rastlar. Birçok araştırmacı bu dönemde paleopatolojinin kökenini 

araştırmıştır. Rudolf Virchow (1821–1902), anatomist Frederic Wood Jones (1879–

1954), Anatomi Profesörü ve Kahire Tıp Fakültesi başkanı Grafton Eliot Smith 

(1871–1937) ve Sir Marc Armand Ruffer (1879–1917) gibi araştırmacılar 

paleopatoloji terimini bilim dünyasına kazandıranlar olarak kabul edilirler. 

Dolayısıyla bu araştırmacılar, paleopatolojinin bir disiplin haline gelmesine ve 

gelişmesine ön ayak olmuşlardır. Bu dönem araştırmacıları, iskeletlerde görülen 

hastalıkların tanımlanmasına makroskopik incelemelerle katkı sağlamışlardır. İskelet 
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lezyonlarının teşhis ve tanımında, klinik belirtileri saptanabilen hastalıkların 

üzerinden gidilmiştir (Ortner, 2003:8). 

Kemiklerdeki lezyonların antropolojik ve paleopatolojik tanımlanması 200 

yıllık bir süreci kapsar. En erken paleopatoloji çalışmaları insanlara ait olmayan 

paleontolojik örnekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Konu ile ilgili ilk çalışmalardan 

sayılabilecek olan Warren’ın 1822 de Kuzey Amerika Yerlileri ile ilgili yazmış 

olduğu “A Comparative View of the Sensorial and Nervous in Man and Animal 

(İnsan ve Hayvandaki Duyusal ve Sinir Sistemine Karşılaştırmalı bir bakış) 

çalışmasında kafatası deformasyonlarından bahsedilmiştir. Benzer bir çalışma, Gosse 

tarafından 1955’te yapılmıştır. Hastalıklarla ilgili çalışmalar 19. yy ’da sifilisin 

kökeniyle ilgili tartışmalarla başlamıştır. 19. yy’ın sonlarında eski toplumlardaki 

hastalıklarla ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Sir Marc Armand 

Ruffer (1910) Mısır Mumyaları üzerinde çalışmıştır. Wood-Jones ve Elliot-Smith ile 

Wood-Jones (1908-1910) Nubian İskelet materyalini çalışmışlardır. Williams; 

kemikler, dişler ve mumyalar üzerinde çalışmalar yapmış ve antik sanatla ilişkisini 

irdelemiştir (Ortner, 2003:8).   

Pales, 1930’da paleopatoloji ve karşılaştırmalı patoloji çalışmalarını kapsamlı 

bir şekilde gerçekleştirmiştir. Pales’in çalışması; Pekos Amerika Yerlileri ile ilgilidir. 

Pales bu çalışmasında paleopatolojik konularda ayrıntılı tanımlar yapmıştır. 

Araştırıcı Pekos Yerlileri üzerinde tespit etmiş olduğu lezyonları belirli bir grup 

içinde toplamaya çalışmıştır. Pales’in çalışması paleopatoloji konusunda önemli bir 

yol alınmasını sağlamış ve lezyonların varlıkları ile popülasyonlar arasındaki ilişki 

kurulmaya başlanmıştır (Ortner, 2003:8). 

Moller 1953’de Danimarka’da bulunan Orta Çağ dönemine ait cüzzamlı 

mezarlarında yapmış olduğu paleopatolojik çalışmalar; paleopatoloji tarihi içinde 

önemli bir yer tutar. Moller (1953), tarihi bilinen bu cüzzamlılara ait mezarlardan 

elde edilen iskeletler aracılığı ile cüzzamın tarihsel geçmişi hakkındaki süreci 

anlamada önemli bilgiler elde etmiştir. Ayrıca cüzzam gibi hastalıkların kemik 

dokuda yol açtığı tahribatlar daha iyi anlaşılmıştır. 1964’de Wells, mumyalarda 

gözlemlenen hastalıklar ve arkeolojik materyaller üzerinde tasvir edilen hastalıklar 

ile ilgili paleopatolojik araştırmalar yapmıştır. 1967’de Brothwell ve Sandison ise 
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geçmişte yapılan paleopatoloji çalışmalarını bir çatı altında toplamışlardır. 1969’da 

Morse yayınlamış olduğu çalışmada, Amerika’nın Orta Batı kısmından ortaya 

çıkarılan iskelet materyali üzerinde önemli paleopataolojik tanımlamalar yapmıştır 

(Ortner, 2003:8). 

Paleopatolojinin bir disiplin haline geliş sürecinde teorik ve metodolojik 

sorunların varlığı konunun uzmanları tarafından birçok kez dile getirilmiştir. 

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen erken dönem çalışmalarda; doktorların 

arkeolojik bilgi eksikliği; yakın zamanda iskelet materyali üzerinde paleopatoloji 

çalışmaları sürdüren antropologların ise genel patoloji bilgisi eksikliği bunun çok 

güzel bir örneğidir. Paleopatoloji konusunda yöntemsel veriler hakkında yukarıda 

bahsedilen sorunların çözümü için 1966 yılında Jarcho tarafından bir sempozyum 

düzenlemiştir. Toplantının sonucunda paleopatolojinin metodolojisinin ne olması 

gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Konu ile ilgili bir başka toplantı ise 

1988 yılında Ortner ve Aufderheide öncülüğünde Zagreb’te düzenlenen uluslararası 

Antropoloji ve Etnoloji Kongresidir. Bu toplantıda paleopatolojinin kurumsallaşması, 

teorik ve metodolojik problemlerin çözümü üzerinde tartışmalar yapılmıştır ve 

gelecekte yapılacak çalışmalar için nasıl bir yol haritası izleneceği hakkında kararlar 

alınmıştır (Ortner, 2003:9). 

Steinbock 1976’da paleopatologlar için tanımsal veriler belirlemiştir. 

Steinbock çalışmasında hangi hastalığın kemiği nasıl etkilediğini ve hastalığın 

sonuçlarının kemikte ne tür değişikliklere yol açtığını vurgulamaya çalışmıştır. 

1976’da Ortner Smithsonian Enstitüsü bünyesinde bir program geliştirmiştir. Bu 

programının ana hedefi Doğa Tarihi Müzesinde bulunan iskelet koleksiyonunda 

gözlemlenen paleopatolojilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Bu program 

sonucunda konu ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir. Klinik verilerden de 

yararlanılarak bir referans koleksiyonu fotoğraflanarak ve röntgenleri alınarak gerçek 

anlamda bir karşılaştırma materyali oluşturulmuştur. Ayrıca Amerika Birleşik 

Devletlerinde bazı hastane merkezlerinden 2000 iskelet serisi üzerinde patolojik 

örnekler ve kadavralardan kayıtlar alınmıştır. Paleopatolojinin önemli isimlerinden 

Ales Hrdlicka’nın 1921 yılında Doğa Tarihi Müzesinde bulunan iskelet serisi 

üzerinde yaptığı çalışması paleopatoloji ile ilgili öncül çalışmalarından biri olarak 
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kabul edilmektedir. Hrdlicka’nın 1921 yılında üzerinde çalışmış olduğu iskelet 

materyal ile Terry’nin koleksiyonunu birleştirmiştir (Ortner, 2003:9). 

Bütün bunlara ek olarak Smithsonian Enstitüsü bünyesinde yapılan 

paleopatoloji çalışmaları bu disiplinin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına olanak 

sağlamıştır. Bunların ilki Hrdlicka’nın 1921 yılındaki çalışmaları ve daha sonra Terry 

koleksiyonunun Smithsonian Enstitüsü’ne getirilmesidir. Ayrıca Smithsonian 

Enstitüsü paleopatoloji çalışmalarının tamamının dokümanlarının bir arada 

bulunduğu bir merkez niteliğindedir (Ortner, 2003:9). 

Günümüzde paleopatoloji salt eski dönem hastalıklarını ortaya koymayı değil 

tarihi toplumların sağlık durumunu, beslenme alışkanlıklarını, toplulukların yaşam 

biçimini ve o topluluk üzerinde etkili olan stres faktörlerini ortaya koymayı da 

amaçlamaktadır. Bu amaçla sürdürülen çalışmalarda tıp biliminin gelişmiş 

imkânlarından yararlanmakta, özellikle hekimler ve antropologlar arasında sıkı bir iş 

birliği mevcuttur (Pelin ve Polat, 1997:79). 

Makroskopik çalışmaların yanı sıra histolojik ve radyolojik yöntemlerin 

geliştirilmesiyle lezyonlara yönelik teşhislerin tanımlanması daha kolay bir hale 

gelmiştir (Grauer, 2008:57-76). Yaşayan insanların kemiklerinde görülen lezyonlar 

aracılığı ile kuru kemik üzerindeki lezyonların tanımı ve teşhisinde yol gösterici 

olmuştur. Bu durum paleopatologların kendi kavramsal yöntemlerinin kullanmasına 

olanak sağlamıştır (Özbek, 2007:488). 

İskelet popülasyonlarındaki sağlık sorunlarının tespit edilmesinde, 

biyokimyasal ve biyomedikal teknikler olan DNA analizi, iz element analizi (Grauer, 

2008:57-76), röntgen, bilgisayarlı tomografi, çift X ışınlı absorpsiyometre ve 

radiogrammetre gibi teknikler kullanılmaktadır (Mays, 2008:79). Eski insan 

kalıntıları üzerindeki lezyonların görüntülenmesinde röntgen filmleri 100 yıldan 

uzun bir süre boyunca kullanılmakla birlikte, paleopatolojik araştırmalarda, 

hastalıkların teşhisinde röntgen filmleri hala önemli yer tutar. Radyolojide 

(radiogrammetre) kortikal kemik kalınlığının konstitüsyonu ve kemik yoğunluğunun 

radyolojik ölçümünde, kemik miktarındaki değişiklerin çift X ışınlı absorpsiyometre 

yardımı ile belirlenmesi gibi teknikler osteoporoz çalışmalarında ve çocukluk 
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çağında kortikal kemik kazanımlarındaki appositional büyümenin tanımlanmasında 

kullanılan ölçme yollarıdır (Mays, 2008:79).  

Birçok hastalık gelişim özelliklerine bağlı olarak kemikler üzerinde çeşitli 

izler bırakabilmektedir. Bu izlerin incelenmesiyle prehistorik ve protohistorik 

insanların hastalıkları ve sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Ancak 

her hastalık iskelet sistemini etkilememektedir. Bu nedenle eski dönem insanlarının 

sağlık sorunları hakkındaki bilgilerimiz eksik kalmaktadır. Hastalıkların bazıları 

farklı patolojik özelliklere sahip olsalar da kemikleri benzer şekilde 

etkileyebilmektedirler (M. Sağır ve S. Sağır, 2013:10). 

İskelet kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler; büyümedeki değişme ve 

duraksamalar, farklı büyüme eğrileri, artan eşeysel boyut farklılıkları, diş minesi 

hypoplasiası ve Wilson bantları gibi olgularla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

olgulardan birisi olarak kabul edilen ve uzun kemiklerde kendini gösteren Harris 

çizgileri de (Harris lines), bireyin büyüme ve gelişmesinde ortaya çıkan çevresel 

kaynaklı duraksamaları yansıtmaktadır (Erdal ve Uysal, 1994:228). 

1.2. Ġnsanda Büyüme ve GeliĢme  

Tüm canlılar gibi insan da ömrünün belli bir bölümünü büyüme dönemi 

içerisinde geçirir. Büyüme, canlılar için ortak bir özellik olmakla birlikte insanın 

büyümesi bazı yönlerden diğer canlılardan farklılık gösterir. Bu farklılıkları diğer 

canlılarla karşılaştırarak daha iyi ortaya koyabiliriz. İnsanlarla diğer memeliler 

arasındaki farklardan ilki büyüme döneminin insanda genişleyerek yaklaşık yirmi 

yıllık bir süreye yayılmasıdır. Diğer memelilerde bu denli uzamış bir büyüme 

dönemine rastlanmaz. İkinci farklılık, büyüme eğrisinde kendini göstermesidir. 

İnsanda büyüme eğrisi; biri doğumu takip eden ilk yıllarda diğeri ise ergenlik 

döneminde olmak üzere iki yükseltiye sahiptir. Bu yükseltiler, sözü edilen evrelerde 

büyümenin belirgin biçimde hızlanmasından kaynaklanır. İki yükseltili büyüme (hız)  

eğrisi diğer memelilerde gözlenmez (Duyar ve Özener, 2003:35). 

İnsanda yaklaşık 20 yıl süren büyüme süreci tekdüze değildir; kimi 

dönemlerde hızlanır, kimi dönemlerde yavaşlar, zaman zaman da sabit bir hızda 



6 
 

seyreder. Büyüme hızında ortaya çıkan bu hızlanma ve yavaşlamalar dikkate alınarak 

insanın büyümesi farklı evrelere ayrılarak incelenebilir (Duyar ve Özener, 2003:36). 

Bu evrelerden ilki doğum öncesi dönemdir. Bu dönem anne karnından 

doğuma kadar olan süreyi kapsar. Döllenme 12. haftada oluşur ve dördüncü ile 

altıncı ay arasında uzun sürede hızlı büyüme başlar. Yedinci ay ve doğum arasında 

geçen sürede kilo ve organ olgunlaşmasında hızlı büyüme meydana gelir ( Bogin, 

2003:16). 

Diğer evre olan doğum sonrası dönem ise doğumdan yirmi sekizinci güne 

kadar olan süreyi kapsar ve bu evreye yenidoğan dönemi adı verilmektedir. Doğum 

sonrası en hızlı gelişme ve adaptasyon bu dönemde yaşanmaktadır. Laktasyonun 

ikinci ayından 36. Ay’a kadar olan dönem bebeklik dönemi olarak adlandırılır. Bu 

dönemde büyüme hızında hızla yavaşlama meydana gelir ve davranış ve bilme yetisi 

gelişir. 3-7 yaş arası dönem ilk çocukluk olarak adlandırılır. Bu dönemde bakım ve 

beslenmede erişkin insanlara bağımlı olarak yaşanır. 7 yaşında hafif büyüme atılımı 

gözlemlenir. İlk kalıcı molar ve ön dişler çıkar, beyin büyümesinde duraklama 

meydana gelir (Bogin, 2003:16). 

Kızlar için 7-10 yaş erkekler için 7-12 yaş arası, çocukluk dönemi olarak 

adlandırılır. Bu dönemde yavaş büyüme oranı gözlemlenir. Yetenekli, kendi kendine 

beslenen öğrenmeye yol açan bilişsel geçiş, ekonomik ve sosyal beceriler ivme 

kazanır. Çocukluk evresinin sonunda ortaya çıkan ve günler veya birkaç hafta süren 

döneme ergenlik dönemi denir. Bu dönemde merkezi sinir sisteminin reaktivasyonu 

cinsel gelişim ve cinsiyet hormonu salgısında artış meydana gelir. Ergenliğin 

başlangıcından 5-10 yıl süren gelişim evresi, gençlik dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. Gençlik döneminde boy ve kilo artışı daimi diş patlamalarının 

neredeyse tamamlanması ve ikincil cinsel gelişim özellikleri (sosyoseksüel 

olgunlaşma) ön plana çıkar (Bogin, 2003:16).  

Yetişkinlik döneminde, üreme, homeostaz fizyolojisi, davranış ve bilme 

yetisinde artış ve kadınlar için menopoz (50 yaş) gözlemlenir. Üreme yıllarından 

sonundan ölüme kadar olan süre yaşlılık dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde 

birçok vücut dokusu veya sisteminin işlevinin azalması gözlemlenmektedir (Bogin, 

2003:16). 
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Ülkemizde ilk büyüme araştırmalarını gerçekleştiren kişi Nafi Atuf 

(Kansu)’dur. Fiziksel büyüme ile ilgili sonraki çalışma ise Türk Antropoloji Tetkikat 

Merkezi kapsamında, 1926 yılında, Nureddin ve arkadaşları tarafından İstanbul’da 

yaşayan Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi çocukları üzerinde gerçekleştirilmiştir (Duyar 

ve Erişen Yazıcı, 1996:778). 

Büyümeyi etkileyen birçok faktör vardır. Düzenli ve yeterli beslenme, 

çevresel koşullar, gelişmişlik düzeyi, sosyoekonomik durum bunların ilk akla 

gelenleridir.  Büyüme ve gelişme anne karnından başlayarak yaklaşık yirmi yaşına 

kadar devam eder. Annenin yetersiz beslenmesi anne karnında bebeği olumsuz 

etkiler, bebeğin sütten kesilme yaşı da büyüme ve gelişmeyi etkileyen 

faktörlerdendir. Bunların yanında fizyolojik stresler de büyüme ve gelişmeyi 

olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. 

Fizyolojik stres, organizmaların karşı karşıya kaldıkları çevresel stresler, 

onların hücrelerinde veya organlarında çeşitli işlevsel/yapısal bozukluklara, iç 

dengenin bozulmasına neden olmakta ve geçici ya da kalıcı hasarlara sebebiyet 

verebilmektedir. İskelet üzerinde farklı şekillerde görülen stres göstergelerinin 

çevresel baskılar (çeşitli stres etkenleri ve sınırlı kaynaklar), kültürel sistemler 

(kültürel koruma sistemleri ve kültür nedenli stres yapıcılar) ve birey direncinin 

(bağışıklık sistemi ve genetik yapı) etkisi altında oluştuğu kabul edilmektedir 

(Goodman ve diğ. 1984:15). 

Bireyler yaşamlarının her aşamasında fizyolojik streslerden etkilenebilir. Bu 

etki onların en savunmasız olduğu bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, yani büyüme 

döneminin en önemli zamanlarında daha kalıcı bir şekilde kendini gösterir. Bu 

dönemde yakalanılan hastalıklar büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkilemekte,  

bireysel ve toplumsal genel hastalık örüntüsünü şekillendirmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında insanın biyokültürel gelişiminin önemli bir evresi büyüme dönemidir. 

Bu dönemde karşılaşılan streslerin ve bu streslerin bireyler üzerinde bırakmış olduğu 

izlerin incelenmesi, bireylerin ve toplulukların yeni yaşam biçimine 

uyarlanmalarının, farklılaşan yaşam koşullarının insan üzerindeki biyolojik 

etkilerinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracaktır (Büyükkarakaya ve Erdal, 

2005:64). 
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1.3. Tibial Büyüme ve Harris Çizgileri (Harris Line) 

İnsanda tibia, yaşamın ilk yılında hızlı bir şekilde büyür ve büyüme 9 yaşında 

yavaşlar. Bu yaştan sonra büyüme, kızlarda 10-12, erkek çocuklarda 12-14 yaşları 

arasında maksimum hıza ulaşır. Hızlandırılmış büyümenin bu dönemini takiben, 

büyüme hızı 18 yaşına gelene kadar hızla azalır. Boyuna kemik büyümesi, büyüme 

plakasının hücrelerinin eşgüdümlü olarak çoğalması, farklılaşması, olgunlaşması ve 

son olarak ölümü ile biter (Alfonso ve diğ., 2005:394; Alfonso Durrutv, 2002:16). 

Harris çizgilerinin, osteolojik bir belirteç göstergesi olarak kullanımı, 

yüzyıllar öncesindeki ilk sömürü dönemlerinden beri iyi bir şekilde tanımlanmıştır. 

Harris çizgileri bir çok yayında durdurulmuş büyüme (arrested growth) olarak 

belirtilmiş olmakla birlikte, oluşumunun daha iyi anlaşılmasından sonra 

araştırmacılar tarafından büyüme, iyileşme çizgileri (growth recovery lines) (Uysal, 

2000b; Goodman ve diğer., 1984; Büyükkarakaya, 2011), kurtarma çizgileri (Park, 

1964:815-862) olarak da belirtilmektedir. Harris çizgileri, doğumdan başlayıp 15-16 

yaşlarına kadar görünebilir. Çizgiler osteoblastik ve kondroblastik aktivitenin 

ayrışmasından kaynaklanır, burada devam eder ve daha sonra durur veya yavaşlar 

(Alfonso ve diğ., 2005:394, Alfonso Durrutv, 2002:16). 

Harris çizgileri, ekstremitelerin uzun kemiklerinin röntgenlerinde nadiren 

bulunan artmış yoğunluktaki çapraz çizgilerdir. Sayıları değişir ve genellikle çift 

taraflıdır. Çocukluk döneminde epifiz noktalarının yakınında oluşurlar ve çeşitli 

hastalıklar, metabolik bozukluklar, stres veya travma sonucu olarak uzunlamasına 

büyümenin geçici olarak durdurulduğunun göstergesi olduğu düşünülmektedir. 

(Scapinelli ve diğ., 2007:73; Büyükkarakaya, 2011:13). 

Radyolojik verilerin günümüzdeki kadar efektif olmadığı dönemde, 

metafizlerde artan yoğunluğa sahip enlemesine çizgiler ilk olarak Wagner tarafından 

deney hayvanlarına fosfor elementi uygulandıktan sonra gözlemlenmiştir. Benzer 

etkiler arsenik kullanılarak da tekrarlanmıştır. Daha sonra transvers bantlar, iskorbüt 

hastalığı, raşitizm, kurşun ve cıva zehirlenmesinden etkilenen çocuklarda da 

tanımlanmıştır. Bu çizgiler Albers-Schonberg (1904), Fujiki (1914), Laurell ve 

Wallgren, Schultze (1921), Lorey (1922) ve daha birçok araştırmacı tarafından 

bildirilmiştir (Harris, 1931a:562; Scapinelli ve diğ., 2007:73). 
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20. yüzyılın ilk yıllarında Ludloff (1903) normal bireylerin bacak 

kemiklerinde diz eklemine yakın yerlerde oluşan transfer çizgiler üzerine çalışmış ve 

epifizlere bitişik şekilde oluşan çizgilerin patolojik değil fiziksel olduğunu 

söylemiştir (Mays, 1995:511). 

H.A. Harris (1926, 1931) konuyla ilgili yapılmış çalışmaları gözden geçirmiş 

ve uzun kemiklerin epifiz noktalarına yakın yerlerde meydana gelen çizgilerin 

nedenlerini klinik ve deneysel olarak incelemiştir. Harris bu büyüme çizgilerinin 

önceden geçirilmiş olan hastalık ataklarının bir göstergesi olduğunu ileri sürmüştür. 

Harris’in bu görüşlerini Park ve Richter ile  Dreizen ve arkadaşları tarafından da 

benimsenmiş olup duraklama veya epifizyel kıkırdak gelişiminin yavaşlaması 

sonrasında osteoblastik aktivitenin yeniden başlamasının önemini vurgulamıştırlar 

(Scapinelli ve diğ., 2007: 74).  Morrison ve Bogan, 1927’de altmış sekiz diyabetik 

çocuğun rutin muayenesinde, çoklu transvers çizgileri olan otuz altı vakayı 

incelemiştir. Uzun kemiklerin enine çizgileri normal çocuklardan daha büyük bir 

diyabetik yüzdesinde bulunduğunu, ancak enine çizgileri hastalığın başlangıcıyla 

ilişkilendiremediklerini belirtmişlerdir (Harris, 1931b:700). 

Anderson 1963 yılında yaptığı çalışmada 206 çocuktan alınan röntgen 

görüntülerinden hareketle tibial büyümenin %57'lik oranının proksimal kısmında 

gerçekleştiğini tespit etmiştir.    Bu çocuklarda, diyafizlerin sonunda keskin çizgi ile 

geçici olarak durdurulmuş büyüme çizgileri görülmüştür. Bu çizgiler, ardışık 

röntgenlerle, 10 ila 15 yaşları arasındaki çocuklarda üç yıl veya daha fazla devam 

etmiştir. Bu tür çizgilerden ölçülen büyüme, bu tarihe göre ortalama tibial 

büyümenin %57'sinin proksimal metafizde ortaya çıktığını göstermiştir (Alfonso 

Durrutv, 2002:17). 

Park 1964 yılında yaptığı çalışmasında, büyüme duraksamalarının çizgi 

oluşumu için tam olarak tamamlanması gerektiğini, ancak büyümenin 

yavaşlamasının yeterli olmadığını göstermiştir. Büyüme duraklamalarından sonra, 

çizgi oluşumu için uzunlamasına kemik büyümesinin tekrar başlatılması gerekir. Bu, 

“iyi beslenmenin” veya hastalıktan tam iyileşme süresinin gerekli olduğu anlamına 

gelmez. Sadece endokranial kemik büyümesinin yeniden başlamasını sağlamak için 

yeterli kaynaktır. Büyüme duraklaması döneminin ardından yavaşlayan büyüme, 
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Harris çizgisinin oluşması için yeterli olur. Böylece hem akut hem de kronik hastalık, 

diyet veya fizyolojik stres Harris çizgilerini üretme potansiyeline sahiptir. Marshall 

(1968) bilinen tıbbi öykünün görüldüğü 165 çocuğu incelemiştir. Bu çocukların 

distal radiusun röntgenleri her 6 ayda bir alınmış ve çizgilerin sayısı kaydedilmiştir. 

Sonuç olarak 6 aylık aralıklarla alınan röntgenlerin % 68'inde çizgi oluşumu 

gözlemlenmiştir (Mays, 1995:511). 

 

1.3.1. Harris Çizgilerinin Etiyolojisi ve OluĢum Mekanizmaları 

1.3.1.1. Etiyolojisi  

Harris çizgilerinin oluşumunda epifiz gelişimini durdurma ve çapraz çizgi 

oluşumuna neden olabilecek bazı patolojik durumların olduğu düşünülmüştür. Bu 

nedenler spesifik veya spesifik olmayabilir. Ağır metal zehirlenmesinin (kurşun, 

arsenik, fosfor, cıva) yanı sıra, büyümekte olan kemiklerde spesifik bozukluklar, 

kısırlık, raşitizm, konjenital sifilis, osteoblast ve kılcal damar eksikliği nedeniyle 

kemiğe dönüştürülemeyen kireçlenmiş kıkırdak birikimi ile üretilen radyopak enine 

bölgelerdeki bozulma Harris çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Diğer spesifik 

nedenler, hormonal niteliktedir, yani estrojenler, parathormon veya HGH’dir. Kemik 

büyümesinin durdurulmasının nedenleri arasında, akut ateşli hastalıklar (pnömoni, 

bademcik iltihabı, dizanteri, vb.), yetersiz beslenme, akut veya kronik anemi, 

metabolik bozukluklar (çoğunlukla şeker hastalığı), antiblastik ilaçlar ve birçok 

doğal stres (kırıklar, vb.) sayılabilmektedir. Hatta etonal tüketimi kemik büyümesini 

bozabilir. Büyüme sırasında etonal tüketiminin Harris çizgilerini oluşumuna neden 

olabilir (Gonzalez-Reimers ve diğ., 2007:511-555).  Bu nedenlerin sadece yüzde 

25'inde hastalığın bir bölümü enine çizgi oluşturduğu görülmektedir (Scapinelli ve 

diğ., 2007:74). 

Çizgi oluşumu, artmış bir mide-bağırsak büyüme hormonu salgılanması ve 

düşük IGF-I seviyesi ile ilişkili görünmektedir. Büyüme hormonu seviyeleri 

kuvashiorkordan (yetersiz protein alma sonucu ortaya çıkan beslenme yetersizliği) 

şikâyetçi olan çocuklarda çok yüksekken, dolaşımdaki IGF-I seviyeleri düşük besin 
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alımı ile azalır. Bu dengesizliğin bir sonucu olarak, kemik büyümeyi keser ve çapraz 

bir çizgi oluşabilir. Bu nedenle, stresli koşullar altında varlığın devam ettiği organlar 

öncelikli etkilenir ve sonuç olarak kemiklerin büyümesi kesilir. Kriz bittikten sonra 

kemik büyümesi devam eder ancak kemik oluşumunun durdurulması, kemiklerde iz 

bırakan Harris çizgileri olarak tanımlanır. Büyüme durdurulmasının çizgi formu için 

ya tamamlanması ya da neredeyse tamamlanması gerekir; sadece büyümenin 

yavaşlaması yeterli değildir (Alfonso Durrutv, 2002:128).  

Harris çizgileri, pelvis, scapula ve calcaneus da dahil olmak üzere birçok 

kemikte görülebilir fakat radius ve femurun distal ucunun epifiz-gövde birleşme 

noktalarında ve tibianın proksimal ve distal ucunda daha sık görülürler. Uzun 

kemikler iskeletin en hızlı büyüyen kemikleridir. Röntgen ışınlarında, genellikle her 

iki tarafta aynı seviyede simetrik olarak bulunan, epifiz noktalarına paralel olan 

artmış yoğunluğun enine çizgileri olarak görülürler. Boyutlarına bağlı olarak 

tamamen medüler kanalın üzerinden uzanabilir veya kanal içinde kısmen 

gelişebilirler. Çizgilerin kalınlığı nadiren 0,5 mm’den fazladır. Enine çizgiler tek 

olabilir, ancak çoğunlukla birden fazla ve değişken bir mesafede birbirlerine paralel 

olarak dururlar. Harris çizgileri sayısı ile uğradığı patolojilerin veya streslerin sayısı 

arasında bir bağlantı bulunmamaktadır (Scapinelli ve diğ., 2007:73). 

1.3.1.2. OluĢum Mekanizmaları 

Harris çizgilerinin patogenezinin anlaşılmasında katkıda bulunan en önemli 

kişiler Park ve arkadaşları, Follis ve Park ile Garn ve arkadaşlarıdır. Bu 

araştırmacıların histolojik çalışmaları Harris çizgilerinin, rahatsız edici bir kemik 

metabolizması dönemini takiben, büyüyen kişilerin uzun kemiklerinin metafizindeki 

endokranial kemik büyümesinin kesintiye uğramasından veya kesilmesinden 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Spesifik olmayan stresler veya birkaç gün veya hafta 

süren çeşitli tipteki hastalıklar, osteoblastik aktivitenin ve vasküler penetrasyonun 

paralel olarak azaltılması ile birlikte büyüme levhalarının kıkırdak hücrelerinin 

çoğalma aktivitesinin kesilmesine veya yavaşlamasına neden olur. Bilinmeyen bir 

mekanizma nedeniyle, osteoblastlar ve eşlik eden damarlar, kıkırdak sütunları ile 

hipertrofik kıkırdak hücrelerinin dejenerasyonu ve çözünmesinden kalan boşluk 

arasında kireç haline gelmiş matris yapı tarafından oluşturulan dikey bölmenin içini 



12 
 

kaplayıp kemiğe dönüştürülememektedir. Bununla birlikte, osteoblast düşey yönde 

azaltılmış yaşamsal enerjiyi korurken, epifiz levhasına paralel yatay düzlemdeki ana 

faaliyetlerine değinmek zorunda kalırlar. Başka bir deyişle, büyüme genişlemesi için 

mümkün olan tek alan horizontal (yatay) düzlemdir. Tek tük miktarda Osteoblastlar 

ve bunlara eşlik eden damar, kafesin alt kısmındaki kıkırdak hücrelerinin aralıklarına 

nüfuz eder. Ayrıca kafesin en eski bölümünde (yani, gövde tarafında) osteoblastik 

aktivite tamamen bastırılmamıştır. Osteoblastik aktivite yana doğru yerleşerek her 

yönde gerçekleşebilir (Scapinelli ve diğ., 2007:75). 

Kıkırdak plakanın alt yüzeyinde yer alan matris çerçevesinde osteoit birikimi 

sonucunda osteoblastlar osteositler haline gelir ve yatay düzlemde çapraz trabeküller 

oluşur. Bu da çapraz üç boyutlu bir ağ halini alır, burada yatay yönlendirilmiş 

trabeküller birbirlerine çeşitli genişlikte, tabakalı bir yapıya dönüşerek Harris 

çizgisini meydana getirir. Çizginin kalınlığı; durdurulan sürenin süresine ve kıkırdak 

bloğun kalınlığına bağlıdır. Hastalığa neden olan etken ortadan kalktıktan sonra 

normal süreç devam eder, kıkırdak hücreleri çoğalır ve olgunlaşma tekrar başlar. 

Yani kemiğin büyüme süreci tekrar başlamış olur. Ancak kıkırdaktaki hücrelerin 

çoğalması, yaşlanması ve kılcal damarların bir noktada birleşmesi zaman gerektirir 

ve bu süre zarfında Harris çizgisi kalınlığını arttırmaya devam eder. Histolojik olarak 

Harris çizgisi kemik dokusundan ibaret olmakla birlikte orijinal kireçlenmiş kıkırdak 

ve kıkırdak hücrelerinin matrisinin kalıntılarını da içermektedir (Scapinelli ve diğ., 

2007:76). 

Uzun kemiklerde (Radius, tibia, ulna, femur, gibi) herhangi birinde bir ya da 

daha fazla çizgi oluşmakla beraber, sadece kemiğin metafiz kısımı da 

etkilenebilmektedir. Harris çizgilerinin tespit edilmesi için bu çizgilerin kemiğin belli 

bir bölümünü kaplaması ve gözle görülebilecek kalınlıkta olması gerekir. Harris 

çizgilerinin tanımlanması aracılığı ile toplumların büyüme ve gelişme 

dönemlerindeki genel sağlık durumları, o dönemlerde yaşadıkları fizyolojik streslerin 

anlaşılmasına olanak sağlamaktadır (Uysal, 2000b:92). 

Bireylerin büyüme süreçlerinde geçirdikleri fizyolojik strese bağlı olarak bir 

ya da daha fazla çizgilerden meydana gelebilen Harris çizgileri, kemik dokusunun 

bütünlüğünün bozulması (kırık) ve osteoporosis gibi süreçler nedeniyle kaybolsalar 
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da, bir defa oluştuğunda bireyin yaşamı boyunca korunmaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda bireylerin gelişim süreçleri izlenerek bazı rasyonel hesaplamalar 

yardımıyla Harris çizgilerinin meydana gelme yaşlarını da belirlemek mümkündür 

(Erdal, Uysal 1994:229). 

Harris çizgileri, hemen hemen herkesin bir zamanda enine çizgileri vardır. 

Çocuklarda, özellikle genç yaşlarda sıklıkla daha yüksektir. Ancak kız çocuklarda bu 

çizginin daha uzun görüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda hastalıklar ve 

çizgi oluşumu arasındaki ilişki yüksek olmasına rağmen, çizgi oluşumunun 

öngörülebilirliği oldukça düşüktür. Genel olarak boy sürme döneminde uzun 

kemiklerde çok sayıda çizgi oluşumu görülür bu oluşumlar boy uzamasını pek de 

etkilediği görülmez. Çağdaş toplumlarda, yetişkinlerde çocukluk döneminde 

beslenme ve sağlık durumu hakkında bilgi elde etmek oldukça zordur. Çünkü 

çocukluk döneminde klinik taramalarda bu çizgiler pek önemsenmez. Bu nedenle, bu 

dönemin Harris çizgilerinin oluşumu üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Sadece 

günümüz çocuklarda Harris çizgilerinin oluşumunu gösterebilecek hastalık 

raşitizmdir (Ameen ve diğ., 2005:279-284). 

1.3.2. Harris Çizgisi Belirlemede Yöntem ve Teknikler 

Harris çizgilerinin çalışılması ve tanımlanmasına yönelik farklı yöntemler 

geliştirilmiştir. Allison ve diğ. 1974'te ilk yöntemlerden birini önermiştir. Bu yöntem, 

doğumda tibia'nın uzunluğunun 90 mm olduğunu varsaymaktadır. Bu yöntemde, 

tibia mm cinsinden ölçülür ve elde edilen ölçümden 90 mm çıkartılır. Geri kalan 

değer veya büyüme alanı, beş bölüme ayrılır. İlk üç beşte birlik bölüm tibia'nın 

proksimal ucunda, diğerleri distal milin içinde bulunduğu varsayılmıştır. Çizgi ile 

kemiğin proksimal veya distal ucu arasındaki mesafe belirlendikten sonra, oluşum 

yaşı hesaplanabilir. Bu yöntemin basit olma avantajını sunmasına rağmen, iki önemli 

olumsuz yanı vardır; bunlar: Tibia'nın sabit bir büyüme hızını varsaymak ve 

doğumda tibia uzunluğunu ortalama 90 mm varsayılmaktır. Dolayısıyla, bu yöntem 

Harris çizgilerinin incelenmesi için uygun veya güvenilir bir yöntem olarak çoğu 

araştırıcı tarafından kabul edilmemektedir (Alfonso Durrutv, 2002:25). 
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Hunt ve Hatch (1981) iki varsayımı temel alan farklı bir yöntem önermiştir. 

İlki; daha büyük çocuklarda ve adölesanlarda proksimal ve distal transvers hatların 

aralığı, tüm tanısal genç yaşlara uygulanan proksimal ve distal kıkırdaklarda göreceli 

büyüme oranları verir. İkincisi ise; bu göreceli oranlarda bireyler ve popülasyonlar 

arasındaki varyasyonlar ihmal edilebilir. Bu yöntemi uygulayabilmek için öncelikle 

ossifikasyonun ana merkezini belirlemek gerekir. Bu merkez, kemik diyafizinin 

embriyoda oluştuğu ilk yerdir. Ossifikasyon merkezi bulunduktan sonra aşağıdaki 

formül uygulanır.  

z(t)=  
 

 
 g(t) 

z = Uzun bir kemiğin tahmini diyafiz uzunluğu 

y=m-k 

m= Ortalama maksimum uzunluk        

f=(a1+a2) 

a1= Buluğ çağı öncesi dönemin üst sınırı 

a2= Adölesan döneminin üst sınırı. 

g(t)= Yaş tahmini ortalama ölçüsü (Alfonso Durrutv, 2002:26). 

Çalışmada kapsamındaki popülasyonda her bir kemik için bu denklem 

geliştirildikten sonra, erişkin olmayan uzun kemiklerin diyafiz uzunluğu, spesifik z 

(t) değeri için en yakın yaşa kadar eşleştirilebilir. Bu hesaplamaları yapmak için (her 

yaş için ortalama uzunluk) uzunlamasına bir çalışma gereklidir. İnsan osteolojik 

koleksiyonlarında uzunlamasına bir çalışmanın mümkün olmadığını göz önünde 

bulundurarak, mevcut durumda, güncel popülasyonlar için, belirlenmiş olan bir 

büyüme denkleminin kullanılması gereklidir. Osteolojik kalıntılarda bu yöntemin 

uygulanabilirliği, bu nedenle sınırlandırılmıştır (Alfonso Durrutv, 2002:26). 

Maat (1984) üçüncü bir yöntem geliştirmiştir. Çalışmasında sadece tibianın 

genişliği boyunca % 50 veya daha fazla uzayan çizgiler sayılmıştır. Toplam tibial 

büyümenin % 43'ünün distal metafizde meydana geldiği düşünüldüğünde, tibia 

gövdesindeki temel ossifikasyon merkezinin orjinal yerini radyografide yeniden inşa 

etmek mümkündür bu 43/50 şeklinde formüle edilmiştir (Alfonso Durrutv, 2002:27). 



15 
 

Bu özel çalışmada büyüme eğrisi, 6 ay ve 12 yaş arasındaki ölçümlerini 

kaydeden uzunlamasına bir çalışma ile elde edilen 18 erkek ve 16 kızın ölçümleri 

kullanılarak oluşturulmuştur. Yukarıda ifade edilen formül kullanılarak, her yaş için 

tibianın diyafiz uzunluğuna orantılı bir tahmin hesaplanmıştır. Gözlemlenen çizgiler 

üç tipe ayrılmıştır: 

1) Tip 1: Sadece dikkatle incelenebilen çizgiler. 

2) Tip 2: Epifizlerde bulunan orta çizgiler.  

3) Tip 3: Diyafizde bulunan orta çizgiler, metafizlerde bulunan iyi 

işaretlenmiş (güçlü) çizgiler (Alfonso Durrutv, 2002: 27). 

Bu bölünmenin altında yatan varsayım, önemli olayların, sonraki kemik 

değişimine rağmen tespit edilebilecek önemli yoğunlukta çizgiler üreteceğidir. 

Ancak Maat (1984), bu varsayımın test ettirilmesi gerektiğini ve sadece uzunca bir 

çalışmanın bu sorunu aydınlatabileceğini kabul eder (Alfonso Durrutv, 2002:27). 

Byers ise konu ile ilgili  (1991) başka bir yöntem önerir. Onun yöntemine 

göre, çizgi oluşumu sırasındaki kemiğin uzunluğunun hesaplanması, büyümenin ve 

anatominin üç yönüne dayanmaktadır. Bunlardan ilki, normal büyüme bozulduğunda 

çizgi oluşumu belirlenerek, transvers çizgiler ile çökelme anındaki epifiz plakalarının 

yerleri belirlenir. Bu nedenle, oluşum zamanındaki kemik uzunluğu tahmin 

edildiğinde, çizgiler dışındaki epifiz alanlarının kalınlığı dikkate alınmalıdır. İkincisi 

kemik büyümesi, yaşayan popülasyonlarda iyi bir şekilde belgelenmiştir ve yıllık 

büyüme yüzdesi tablolarını hesaplamak için kullanılabilir. Üçüncüsü ise, uzun bir 

kemiğin her iki ucundaki büyüme eşit değildir. Bir çizgi sadece bir uçta 

göründüğünde bu dikkate alınmalıdır. Byers (1991), erkek ve kadınları ayıran yıllık 

bir büyüme yüzdesi tablosu oluşturmuştur. Aslında, Harris çizgilerinin incelenmesi 

için Byers'in yöntemi, Gindart'ın (1973) sağladığı bilgilere dayanmaktadır ve bu 

nedenle bu yöntemin avantajı, yıllık büyüme artışlarını eşit varsaymamasıdır 

(Alfonso Durrutv, 2002:28). 

Harris çizgilerinin analizi için standart yöntem, anterior-posteriorda uzun 

kemiklerin radyografilerinin çekilmesini içerir. Çizgiler, kalınlık, şeffaflık derecesi 

ve diyafizi çaprazlama miktarı olarak derecelendirilebilir. Ancak, çizginin varlığını, 
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yokluğunu veya kalitesini değerlendirmek için sık sık tekrarlanması gerekmektedir 

(Goodman ve diğ., 1984:24). 

Özel hesaplamalar yoluyla belirli bir çizginin oluşturulduğu sırada, bir 

çocuğun yaşını özellikle tibia'da değerlendirmek mümkündür.  Başka bir deyişle, 

çocukluk döneminde akut bir hastalığın ya da çeşitli türden streslerin zamanlaması, 

kemik içindeki bir Harris çizgisinin yeri ile tarihlenebilir (Scapinelli ve diğ., 

2007:76). 

Ubelaker metodu ile çizgilerin oluşma yaşı, tüm kemiğin (tibia) maksimum 

uzunluğu ve çizgileri oluşturan epifiz-gövde birleşme noktalarında ki çizgileri ayıran 

mesafe baz alınarak elde edilir (Scapinelli ve diğ., 2007:77). Harris çizgilerinin 

oluşum yaşlarının ortaya çıkarılabilmesi için Ubelaker ve Pap’ın (1998) uyguladığı 

yöntem;           U = S – (N x 100 / 43) şeklinde formüle edilmiştir. Bu formülde S: 

Tibianın şimdiki uzunluğunu, N: Harris çizgisinin tibianın distal uç sınırından 

uzaklığını ve U: çizgi oluşumunda tibianın toplam uzunluğunu göstermektedir. 

Araştırmacılar, U değerinin tibia büyüme verisinden elde edilecek veriler ışığında 

uygun gelecek yaşa karşılık getirilmesiyle, çizgilerin ortaya çıktığı yaşların 

hesaplanabileceğini ifade etmişlerdir (Büyükkarakaya, 2011:40). 

Pionntek ve diğerlerine göre Harris çizgisinin en yüksek frekansı 9 ve 11 

yaşındaki çocuklarda olduğu belirtilmiştir. Hughes ve diğerleri tarafından bildirilen 

sonuçlara göre ve diğer pek çok araştırmacının yaptığı çalışmalarda elde edilen 

veriler; durdurulmuş büyüme çizgilerinin sık görülme yaşının 10-11 yaşlarında 

olduğudur. Günümüz toplumları üzerinde konu ile ilgili yapılan çalışmaların 

sonuçları  daha erken yaşta da Harris çizgilerinin oluşabildiği desteklemektedir  

(Scapinelli ve diğ., 2007:77). Ancak bazı yazarlar Harris çizgisinin yüksek sıklıkla 

iki zirve yaptığını belirlemişlerdir. 2 yaşında ilk tepe noktaya, 9-12 yaş arasında 

ikinci tepe noktasına ulaştığıdır. 2 yaşının ilk zirvesi, sütten kesilme yaşının yanı sıra 

kızamık, boğmaca gibi erken çocukluk dönemi hastalıkların sık görülme sıklığına da 

bağlı olabilir. Sütten kesilme, çocuğu, anneden gelen besin ve doğal antikorlardan 

yoksun kalması sonucunda beslenme bozukluğuna duyarlı bakteriyel oluşumların 

neden olabilir. Örneğin bu dönede enfksiyonlar ve ishal en önemli neden olarak 
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görülebilir. 9-12 yaş arasında ikinci tepe noktası ise belki de bir büyüme 

patlamasının stresiyle ilişkili olabilir (Ameen ve diğ., 2005:279-284). 

Harris çizgisinin kalınlığı, hastalığın veya stres döneminin uzunluğunu 

yansıtabilir. Yaşayan insanlarda çapraz çizgiler, çeşitli kemiklerin büyüme ve 

yeniden biçimlenme miktarlarını ve oranlarını belirlemek için 1.  2. ve 5. yaşlardaki 

seri radyografik görüntüleri kullanılır. Hastanın geçmişi, genellikle çocuklukta maruz 

kalınan muhtemel hastalıkların veya streslerin bireyselleşmesine izin verir. 

Paleopatolojik olarak, farklı popülasyonların sağlık durumunu (hastalık oranı 

endeksi) değerlendirmek için Harris çizgilerinin varlığı ve sayısı kullanılabilir 

(Scapinelli ve diğ., 2007:77). Ancak Harris çizgilerinin radyolojik incelemesi, insan 

iskeletindeki büyümenin anlaşılmasına katkısız bir şekilde katkıda bulunmuş olmakla 

birlikte, standartlaştırılmış metodolojiden dolayı sürekli eleştirilmektedir. Yine 

gözlemci hatası, modellemenin zaman etkisi ve bu çizgilerin sürekli olarak stres veya 

hastalıklarla ilişkilendirilmesi eleştirilen kısımdır. Bu zorluklardan doğmuş olan 

araştırmacılar, çocukluk çağı hastalıkları ile ilgili bu çizgileri ilişkilendirmenin 

geçerliliğini sorgulamaya başladılar. Özellikle çocukluk çağında Harris çizgilerinin 

baskı dönemlerinde oluştuğu argümanı yapılabilir (Scott ve Hoppa, 2015:141-147). 

Harris çizgisi çalışmalarında her araştırmacı kendine özgü yöntemler 

kullanmıştır. Ancak hata payını en aza indirmek için çizgilerin var/yok şeklinde 

hesaplandığı yöntem en güvenilir olanıdır. 

1.3.3. Türkiye’de Yapılan ÇalıĢmalar 

Harris çizgileri ile ilgili ülkemizde yapılan ilk araştırma Deniz (1987) 

tarafından yürütülmüştür. Araştırmacı M.Ö. 800-900’lere tarihlenen Urartu’lara ve 

M.Ö. ikinci bine tarihlenen Hititlere ait iskelet materyali üzerinde Harris çizgilerinin 

tespitine yönelik çalışmıştır. Elde ettiği sonuçları bu dönemlerdeki kıtlık ve beslenme 

yetersizliği ile ilişkili olabileceği sonucuna varmıştır (Deniz, 1987:119-128). 

Erdal (1992)  İznik Geç Bizans Topluluğunun Demografik Analizi adlı bebek 

ve çocuklar üzerinde yapılan paleopatolojik çalışmada %31.59 oranında Harris 

çizgilerine rastlamıştır. Patolojik nitelikteki oluşumun İznik Çocuklarının sağlık ve 
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beslenme açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulamıştır (Erdal, 

1995:243-257). 

Erdal ve Uysal (1994)  İznik Çocuklarında Görülen Bir Patoloji: Harris 

Çizgileri adlı yayında; bebek ve çocukların Harris çizgisi olgusu üzerine 

çalışmışlardır. Araştırmada bireylerin %35,3’ünde Harris çizgisi tespit edilmiştir.  

İznik topluluğundaki bireylerde gözlemlenen Harris çizgisi sıklığını; İznik’in o 

dönemdeki siyasi dalgalanmalar sebebiyle gerçekleşen savaşın yarattığı kıtlık ve 

salgın hastalıklarla ilişkili kısa süreli ve hızla gelişen streslerle ilişkilendirmişlerdir. 

(Erdal ve Uysal, 1994:227-243). 

Uysal Uğur (1995) Erken Tunç Çağı topluluğu olan Oylum Höyük bebek ve 

çocuklarında %14,29 oranında Harris çizgisi saptamıştır. Araştırmacı periostitis, 

porotic hyperostosis, cribra orbitalia ve diğer stres göstergelerinden ele geçen 

bulgular ile Harris çizgisinin de paralellik gösterdiğini tespit etmiştir. Sonuç olarak 

Oylum çocuklarının tek bir faktöre dayanmayan sistematik olarak çoklu faktörlerin 

etkisinde kaldıklarını belirtmiştir (Uysal Uğur,1995:187-206).  

Özbek (2005) Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait Körtik Tepe 

insanlarının sağlık durumunu incelediği çalışmasında ergenlik döneminde yaşamını 

yitiren bir bireyin tibiasında 8 adet Harris çizgisi saptamıştır. Çizgilerin çok sayıda 

olmasının bireyin sağlığının dönemsel olarak bozulduğuna ve düzeldiğine işaret 

ettiği ifade edilmiştir (Özbek, 2005:48). 

Uysal’ın (2004) sütten kesme yaşına bağlı olarak Harris çizgilerinin 

oluşumlarıyla ilgili yaptığı çalışmasına baktığımızda, Harris çizgisi olmayan 

çocukların % 48,3’ü ve Harris çizgisi olanların % 51,7’si 0-6 ayda anne sütünden 

kesilmişlerdir. Bu değişkenlerde anne sütü emme süresiyle Harris çizgilerinden 

etkilenen çocukların oranları arasında belirgin bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, 

12-18 ayda sütten kesilenlerde Harris çizgilerinin oranında bir artış göze 

çarpmaktadır. Bu durum, sütten kesmeye ilişkin uygulamaların çocuk üzerinde 

yarattığı fizyolojik stres göstergeleri olarak düşünülebilmektedir (Uysal, 2004:159-

170). 

Özdemir ve diğerlerinin (2009) İkiztepe Çocuklarında Beslenme ve Büyüme 

adlı çalışmalarında büyümede geri kalma, mine hypoplasiaları ve Harris çizgileri gibi 
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fizyolojik stresler ile sütten kesme zamanı ve ek gıdaların beslenmeye girmesi 

arasında ilişkiler kurulmuştur (Özdemir ve diğ., 2009:375-398). 

Büyükkarakaya (2011) Eski İnsan Topluluklarında Stres Göstergelerinin 

İncelenmesi: İkiztepe ve Tasmasor Örnekleri adlı çalışmasında Erzurum’da bulunan 

Tasmasor Yakın Çağ topluluğu ve Samsun’da bulunan İkiztepe Erken Tunç Çağı 

topluluklarına ait iskelet kalıntıları incelenmiştir. Çalışmada stres göstergeleri olan 

mine hypoplasiaları, porotic hyperostosis ve cribra orbitalia, periostitis ve Harris 

çizgileri değerlendirilmiştir. Değerlendirmede İkiztepe çocuklarında %36,8, 

Tasmasor çocuklarında ise %42 oranında Harris çizgilerine rastlanmıştır 

(Büyükkarakaya, 2011:102). 

 

 

1.4. Eski Van ġehri Van Kalesi Höyüğü Hakkında Genel Bilgiler 

Seyyahlar,  Koreneli Moise’in etkisinde kalarak Semiramis’in Van’ı 

kurduğunu ve coğrafi isim olarak da Van’dan Ermenistan olarak bahsetmişlerdir. 

Ancak Urartu Devleti’nin kurucusu Sardur I (M.Ö. 840-830) Tuşpa’yı yani bugünkü 

Van Kalesi’ni inşa ettirmiş, Urartu Devleti’ni kurmuştur ve kendilerine Biaini’li 

demişlerdir.  Bugünkü Van isminin de Biane veya Viane kelimelerinden ortaya 

çıktığı düşünülmektedir (Mangaltepe, 2005:66). 

Van şehri, Van Gölü’nün 2 km doğusuna kurulmuştur. Van Kalesi Bölgesi, 

Eski Van Şehri, ovanın 200 km yukarısında korunaklı bir kaya çıkıntısı üzerinde 1 

km boyunca uzanır. Van Şehri 19. Yüzyılın sonlarına doğru büyük ölçüde surların 

ötesine doğru genişlemiştir.  Osmanlılar, şehirde 19. Yüzyılın sonlarında 20. 

Yüzyılın başlarında kaç kişinin yaşadığının kaydını tutmuştur. Şehrin nüfusu 1912 

yılında 79.736 olarak belirtilmiştir. Bunlardan 45.119’u Müslüman, 33.789’u Ermeni 

ve 828’i diğer milletlere mensuptu. O dönemlerde diğer benzer devletler gibi kadın 

ve çocuklar Osmanlı Devleti’nde kayıt altına alınmamaktaydı (Mc Carthy ve diğ., 

2015:13). 
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19. yüzyılın ortalarında Anadolu, İran ve Mezopotamya’da araştırma gezileri 

yapan mimar-arkeolog C. Texier (1839) Van Kalesi ve Eski Van Şehri için de önemli 

bilgiler verir. Texier şehrin planını çıkarır ve gravürlerini yapar. 1846’da ise Fransız 

gezgin-jeolog X. H. de Hell, ressam Jules Laurens’le birlikte Van’ı ziyaret ederek 

gravürlerini yapar. A.H. Layard 1849’da Van’ı ziyaret etmiştir. Layard’ın Van Kalesi 

ve Eski Van Şehri’ni güneyden betimleyen gravürü oldukça gerçekçidir (Konyar ve 

Avcı, 2014:267). 

Eski Van Şehri Van Kalesi Höyüğü ölü gömme adetleri ve mezar tipleri ile 

ilgili oldukça detaylı kayıtlar tutulmuştur. Bu alanda mezarlar genellikle sal taşı ile 

kapatılarak basit toprak mezara gömülmektedir. Genellikle yoğun kullanım 

olduğundan erişkin birey veya çocuk ve bebek bireyler aynı mezar içerisinde 

bulunmaktadır (Resim 1). Müslüman ve Hıristiyan geleneklerine göre gömülmüş 

mezarlar vardır. Mezarlık alanı Orta Çağ ve Yakın Çağ’a tarihlendirilmektedir. 

Mezar gömü ve buluntu açısından benzer özellik gösterdiğinden dolayı Orta Çağ ve 

Yakın Çağ gömüleri arasında ayrım yapılamamaktadır. Söz konusu iki dönemde de 

mezarlık alanı sürekli ve yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Mezarlık altında Demir 

Çağ ve Tunç Çağı’na ait yerleşim alanları bulunmaktadır. Mezarlardaki gömülerde 

gerek doğal etmenler gerekse insan faaliyetleri nedeni ile kaymalar mevcuttur.  
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Resim 1: Van Kalesi Höyüğü İskelet Buluntularının in-situ Görünümü  

1.5. Diğer Stres Göstergeleri: Cribra Orbitalia-Protic Hyperostosis 

Porotic hyperostosis ve cribra orbitalia, insan iskeletlerinde sıklıkla 

kaydedilen stres göstergeleridir. Porotic hyperostosisin kafatası hipertrofisine bağlı 

olarak kranial diploenin kalınlaşmasıyla oluştuğu kabul edilmektedir. Bu durum 

kafatasının dış duvarının incelmesi ve gözenekliliği ile sonuçlanırken, cribra orbitalia 

da orbital çatıları etkileyen benzer bir durumdur. Her iki lezyon da eski insan 

popülasyonlarının sağlık ve beslenme durumu göstergeleri olarak yaygın şekilde 

kullanılmaktadır ve genellikle aneminin sonucu olarak kabul edilmektedir (Suby, 

2014:70). 

Porotic hyperostosis, cribra orbitalia ile aynı kullanılmış olsa da, protic 

hyperostosis, frontal, parietal ve occipital kemiklerde gözlenen bir durumdur 

(Büyükkarakaya, 2011). Porotic hyperostosisin en iyi tanımlamalarından biri, Hooton 

(1930) tarafından Pecos Pueblo'daki klasik monografisinde yazılmıştır. Lezyonları en 
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sık pariyetaller üzerinde simetrik yamalar halinde meydana geldiğini tanımlamıştır. 

Hooton, porotik hiperostosisin genellikle çocukluk veya adolesan dönemde meydana 

geldiğini gözlemlemiştir (Jakobi ve Danforth, 2002:246). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BÖLÜM: ÖNEM, AMAÇ, MATERYAL VE METOT 

2.1. Önem ve Amaç 

Ülkemizde Harris çizgileri üzerinde çalışma yapan araştırmacılar ve yayınlar 

sınırlıdır. Bu çalışmalar Paleoantropoloji’nin bir disiplini olan paleopatoloji 

açısından önemlidir. Ülkemizde konu ile ilgili çalışmaların çok az sayıda olması 

nedeniyle böyle bir çalışmanın yapılması bilimsel literatür açısından karşılaştırma 

imkanı sunacaktır. Bu çalışma, Harris çizgilerine ilişkin yapılan çalışmalar ile 

dönemsel olarak karşılaştırılmıştır. Böylece, farklı toplumlarda gözlenen bebek ve 

çocukların büyüme ve gelişmelerinde ne tür farklılıklar olduğu; aynı veya farklı 

strese dayılı olup olmadığı ortaya konulmuştur. Buna ek olarak bebek ve çocukların 

gelişiminde aynı olguların etken olup olamadığı de açığa çıkartılmıştır. 

Bazı toplumlarda ekonomik yapı, savaş gibi unsurların etkisiyle bebek ve 

çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği erken yaşlarda görülmektedir. Bölge 

özelinde; Anadolu toplumlarının sosyo-ekonomik yapısı anlaşılmıştır. Harris 

çizgileri ile ilgili literatürede çok fazla çalışma mevcut değildir. Özellikle ülkemizde 

konu ile ilgili son derece sınırlı sayıda çalışmanın olması;  konu ile ilgili çalışacak 

olan araştırıcılara özgün bir karşılaştırma materyali kazandırılmış olacaktır.  

Bu çalışmada ayrıca klasik yöntem olan röntgen görüntülerinin alternatifi 

olarak daha net sonuçlar elde edebilmek adına CT görüntüleri denenmiştir.  

Orta Çağ ve Yakın Çağ Dönemi’ne ait olduğu düşünülen Van Kalesi 

Höyüğü’nden ele geçen bebek ve çocuk kemikleri üzerinde gözlenen Harris çizgileri 

tespit edilerek o dönemde bu alanda yaşamış olan bebek ve çocukların maruz 

kaldıkları stresi ve büyümelerindeki gelişim bozukluklarının ve farklılıkların açığa 

çıkartılması bu tezin amacıdır. 

2.2. Materyal ve Metot 

Tez materyalini Van Kalesi Höyüğü’den elde edilen Orta Çağ ve Yakın Çağ 

Dönemi’ne ait bebek ve çocuk kemikleri oluşturmaktadır. Van Kalesi Höyüğü’nden 
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106 adet bebek ve çocuk iskeletinden sağlam durumda olanlardan 40 tanesi 

değerlendirmeye alınmıştır. Bunlardan bir kısmı tahrip olduğundan tibiaları 

değerlendirmeye alınamamıştır. Bu nedenle tibia kemikleri sağlam olanların 

öncelikle sol tarafları tercih edilmiştir. Sol taraf tibia kemiği standarta uymayan 

bireylerin sağ taraf tibia kemikleri incelemeye alınmıştır. İskeletler laboratuvar 

ortamında dikkatli bir şekilde temizlenmiş ve dişlerden ve uzun kemiklerden yaş 

tayinleri yapılmıştır. Bireylerin yaş belirlemeleri uzun kemiklerden ölçümler alınarak 

ve dişlere bakılarak hesaplanmıştır (Workshop of European Anthropologists, 

1980:532; Ubelaker, 1989:64). İncelenen bebek ve çocuk bireylerin genel yaş 

dağılımları tablo 2 de verilmektedir. 14 yaş üstü bireyler bu çalışmada 

değerlendirmeye alınmamıştır. Bu iskelet serisindeki bebek ve çocuklara ait sol tibia 

kemiklerinin CT ve röntgenlerine bakılmış kemiğin olmaması durumunda veya bilgi 

alınamayacak durumda olanların ise sağ taraftaki tibia kemiği değerlendirilmiştir. 

Ayrıca Harris çizgilerinin sayılabilmesi için çizimleri yapılmıştır (Ek1). 

Bu çalışma kapsamında Harris çizgileri CT ve röntgen yardımıyla 

belirlenerek, kayıt altına alınmıştır. Daha sonra bu verilerin IBM SPSS Statistics 22.0 

programında istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Harris çizgilerinin tespiti ile ilgili birçok 

yöntem bulunmaktadır. Bireyin normal gelişim süreci izlenerek bazı oransal işlemler 

yardımıyla Harris çizgilerinin oluştuğu yaşlar da belirlenebilmektedir. Kalınlıkları bir 

milimetreden bir santimetreye kadar değişebilen bu çizgilerin rastlanma sıklıkları 

açısından da bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Nitekim bu çizgilere hayatın ilk 

yıllarında kızlarda daha sık rastlanırken, genel olarak değerlendirildiğinde erkeklerde 

de yaygınlık göstermektedir (Erdal, Uysal 1994:229). 

Bazı araştırmalar Harris çizgilerinin teşhisinden histolojik yöntemlerde 

kullanılmaktadır. Nitekim histolojik çalışmalar Harris çizgilerin mikro-anatomisini 3 

kategoriye ayırmıştır. Bunlar: lamel olmayan bir görünüm, tam bir osteocyte boşluk 

ve düzensiz dağılmış boru yapılardır (Resim 2) (Miszkiewicz, 2015:463). 
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Resim 2: Harris Çizgilerin Histolojik Çalışmada Görünümü (Miszkiewicz, 

2015:465). 

2.3. Hipotezler 

Her bireyin kendine özgü bağışıklık sistemleri vardır. Bu nedenle Harris 

çizgisi aynı şartlar altındaki bireylerde kimilerinde oluşurken kimilerinde oluşmaz. 

Araştırmada incelenecek olan hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Sosyoekonomik düzey ile Harris çizgilerinin ortaya çıkışı arasında bir 

ilişki vardır. 

2. Harris çizgisi sayımlarında CT (bilgisayarlı tomografi), röntgen 

çekimlerine göre daha ayrıntılı bilgiler sunar. 

 



 

3. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

Van Kalesi Höyüğü Eski Van Şehri kazı alanından çıkarılan 106 bebek ve 

çocuk iskeletleri incelenmiştir. İncelenen bireylerin sağlam olan sol tibiaları 

ayrılmıştır. Sağlam olmayan ya da kayıp olan sol tibia yerine sağ tibia ayrılmıştır. 

Toplamda 40 sağlam tibia ayrılmış ve röntgen ve CT leri çekilmiştir. Röntgen ve CT 

görüntülerinden elde edilen verilere göre 40 bireyden 24 tanesinde Harris çizgilerine 

rastlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: CT ve Röntgenlerin SPSS Analizi 

 
Frekans Yüzde 

Var 24 60,0 

Yok 16 40,0 

Total 40 100,0 

Ülkemizde arkeolojik alanlardan elde edilen iskelet serilerinden 

gerçekleştirilen Harris çizgisi araştırmalarının sonuçlarını değerlendirildiği Grafik 

1’de; Tasmasor ve İkiztepe çocuklarında yapılan araştırmada Tasmasor Topluluğuna 

ait 50, İkiztepe Topluluğuna ait 68 tibia üzerinde çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak 

Tasmasor topluluğunda % 42,0 (21 birey), İkiztepe topluluğunda ise % 36,8 (25 

birey) oranında Harris çizgisine rastlanmıştır (Büyükkarakaya, 2011). İznik Geç 

Bizans dönemi iskeletlerinden yapılan analizlere göre 34 bireyden sağ ve sol tibia 

kemiklerinin röntgenleri çekilmiş ve üçü belirgin, ikisi orta ve yedisi hafif olmak 

üzere 12 bireyde Harris çizgilerine rastlanmıştır. Bu durum örneklem grubunun 

%35,3’ünün büyüme ve gelişme sürecinde çevresel kaynaklı streslerden 

etkilendiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir (Erdal ve Uysal, 1994). Erken 

Tunç Çağı’na ait Oylum Höyük Bebek ve çocuk iskeletleri üzerine yapılan çalışmada 

ise 30 bireyde %14,29 ( 4 birey) oranında Harris çizgilerine rastlanmıştır (Uysal 

Uğur,1995). Van Kalesi’nden çıkarılan Ortaçağ ve Yakın Çağ’a tarihlendirilen bebek 

ve çocuk iskeletlerine ait 40 bireyde 24 tanesinde %60 oranında Harris çizgilerine 

rastlanmıştır. Grafik 1’deki oranlar karşılaştırıldığında, Van Kalesi’nden çıkarılan 
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bebek ve çocuk iskeletlerinde Harris çizgilerine daha sık rastlandığı görülmektedir. 

Bunun nedeni olarak sosyoekonomik durum, savaş koşulları ve olumsuz çevresel 

faktörler olarak düşünülmektedir.   

 

Grafik 1: Harris Çizgisinin Farklı Toplumlarda Yüzdelik Dağılımı 

Harris çizgileri ile yaş aralıkları arasındaki dağılıma bakıldığında ( Tablo 2, 

Grafik 2); 0-3 yaş arası 9 birey, 3-6 yaş arası 7 birey, 6-9 yaş arası 4 birey, 9-12 yaş 

arası 1 birey ve 12-15 yaş arası 1 bireyde Harris çizgisi tespit edilmiştir. Harris 

çizgilerinin en yoğun olarak gözlemlendiği grup 0-3 yaş aralığıdır. Buna neden 

olarak ise bebeklik ve erken çocukluk döneminin bağışıklığın en düşük olduğu ve 

hastalıklara karşı en savunmasız olunan dönem olması ile ilişkili olabileceğidir. Bu 

etkenlere bir de diğer stres faktörlerinin eklenmesi bu yaş grubunda yoğun olarak 

olgunun varlığını açıklamaktadır.  VK2015N17-12 ve VK2015N17-13 numaralı 

bireylerin yaş tayini dişleri bulunamadığından ve uzun kemikleri hasarlı olduğundan 

yapılamamıştır. 
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Tablo 2: Yaş Dağılımı ve Harris Çizgilerinin Sayısı 

Buluntu No YaĢ (Yıl) Proximal Distal 

VK2015M24-50 7 aylık 0 1 

VK2015N26-91 1 2 1 

VK15979 2 1 2 

VK11960 2 0 2 

VK2015N20-622 2 2 3 

VK2015M24-17 2 0 2 

VK2015N17-23 3 4 4 

VK2015N17-12 Yaşlandırma yapılamadı 3 2 

VK2015M25-77 3 4 2 

VK2015M24-44 3 2 4 

VK2015N17-13 Yaşlandırma yapılamadı 2 4 

VK13677 3 1 3 

VK2015N21-6 4 4 5 

VK13172 4 3 5 

VK15994 4 1 5 

VK13634 4 5 5 

VK13629 6 0 5 

VK2015M24-24 6 3 5 

VK15354 8 2 5 

VK13072 8 0 5 

VK13079 8 4 5 

VK2015M25-177 8 0 5 

VK15950 11 8 5 

VK13848 14 0 5 

Tüm yaş gruplarına bakıldığında genellikle kemiklerin distal tarafında daha 

fazla Harris çizgisi olgusu tespit edilmiştir. En çok Harris çizgisi VK15950 numaralı 

bireyde gözlenmiştir (8 adet peoksimal; 5 adet distal). Ölüm yaşı 11 olarak belirlenen 

birey şiddetli ve ağır stresler ardından tekrar bir iyileşme süreci geçirdiğinin ve bu 

streslerin tekrar tekrar yaşandığının bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.  
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Grafik 2: Van Kalesi Höyüğü Eski Van Şehri’nden Çıkarılan Bebek ve Çocuklarda 

Gözlenen Harris Çizgilerinin Yaş Aralıkları 

Bu bulgulara ek olarak Harris çizgileri olan bireylerde protic hyperostosis ve 

cribra orbitalia’ya rastlanmıştır. Ancak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Tez 

konusu materyali oluşturan iskelet serisi üzerinde hâlihazırda devam eden değişik 

çalışmalar vardır. Bu seri üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında Harris 

çizgisi ile genellikle aynı anda oluşabilen; sterse bağlı gelişen mine hypoplasia’ları 

gibi değişik büyüme kusurları olarak bilinen patolojik olgular birlikte 

değerlendirecek ve iskelet serisinin daha detaylı çalışmaları gerçekleşecektir. 

Böylece daha kesin ve net sonuçlar elde edilebilecektir. 
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4. BÖLÜM: SONUÇ 

Bu çalışmada Van Kalesi Höyüğü Eski Van Şehri’nden çıkarılan bebek ve 

çocuk iskeletlerinde stres göstergelerinin bir işareti olan Harris çizgileri 

incelenmiştir. Harris çizgileri fizyolojik strese, çocukluk çağı hastalıklarına, 

beslenmeye ve sütten kesme yaşına göre ortaya çıkabilmektedir. Harris çizgileri bir 

hastalık değildir, yaşanılan olumsuz durumların ( fizyolojik stres, hastalık vb.) ortaya 

çıkması daha sonra da düzeldiğinin bir işareti olarak ifade edilebilir. 

Harris çizgisi belirlemede klasik yöntem olan röntgen çekimi dışında daha net 

sonuçlar bulmak adına bu çalışmada CT de denenmiştir. Ancak yapılan denemelerde 

CT ile net sonuçlar elde edilememiştir. Hemen hemen aynı sonuçların elde edildiği 

CT görüntüleri röntgen çekimlerine göre maddi açıdan hem daha külfetli hem de 

daha karmaşık görüntüler sunmuştur. Bu nedenle röntgen görüntülerinin daha net 

sonuçlar elde edebilme açısından daha iyi bir yöntem olduğu gözlemlenmiştir. 

Büyüme ve gelişme, bir toplumun yaşam standartlarını belirlemede en önemli 

ölçütlerden biridir. Arkeolojik materyalde büyüme gelişme çalışmaları o dönemin 

tarihi hakkında bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle arkeolojik çalışmalar 

dikkat ve özveri içerisinde yapılmalıdır. Güney Kore’de yapılan bir çalışma buna iyi 

bir örnektir.  Güney Kore’de Harris çizgisi sıklığının kalori alımının artmasına ve 

endüstrileşme konusunda genel beslenme desteğinin yansımasına bağlı olarak 

farklılık gösterdiği varsayılmıştır. Modern Kore nüfusu ile Kore Ortaçağ toplumu 

arasında Harris çizgisinin durumu karşılaştırılmıştır. Ortaçağ toplumunda oran % 

39,4 iken; modern Korelilerin sadece % 16,4’ünde Harris çizgisi gözlemlenmiştir. 

Harris çizgisinin frekansı, Güney Kore’nin modernleşmesi sırasında beslenme 

kalitesinin artmasını yansıtmaktadır (Woo ve diğ., 2014:66-71). 

17. yüzyıla ait Paris Saint-Maurice Mezarlığına ait iskeletler üzerinde yapılan 

mikrobiyolojik çalışmada bireylerin çoğunun vebadan öldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca 

iskeletlerde Harris çizgisi ve mine hypoplasia da tespit edilmiştir. Saint-Maurice 

Mezarlığı bulguları, Fransa’daki arkeolojik popülasyonlar arasında stres 

göstergelerinden en çok etkilenenlerden biri olduğu görülmüştür. Ayrıca Harris 
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çizgisi ve mine hypoplasiaları arasında bir ilişki bulunmamıştır (Amar ve Hadjouis, 

2009:126). Benzer bir sonuç 1711 tarihli bir veba mezarlığı olan Kopenhag 

bölgesindeki iskeletlerde de rastlanmıştır (Fiscella ve diğ., 2008:129-138). 

Ortaçağ çocuklarında Harris çizgilerin varlığı, bu dönem toplumlarında çocuk 

bakımının yetersiz olması ile açıklanabilir. Yine bazı araştırmalar, Ortaçağ 

kadınlarında Harris çizgilerinin insidansının arttığını belirlemişlerdir. Bu durum belki 

de büyüme döneminde erkeklere göre daha az aile bakımı almaları ile açıklanabilir. 

Ancak hem Çağdaş popülasyonlarda, hem Ortaçağ toplumlarında Harris çizgilerinin 

insidansı ile ilgili bir cinsiyet farkı bulunmadığı da bilinmektedir. Örneğin Modern 

ve Ortaçağ toplukların erişkin bireyleri üzerinde yapılan çalışmalarda, Harris 

çizgilerinin çocukluk dönemiyle ilişkili olmadığı, yaşamın ileriki dönemlerinde 

geliştiği ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak travma ile Harris çizgileri arasında bir 

istatistiksel bağın olduğu bilinmektedir. Hem Modern topluklarda hem de Ortaçağ 

populasyonlarında travmaya maruz kalmış alt bacak kemiklerinde Harris çizgilerin 

görüldüğü belirlenmiştir. Yine psikolojik stres ile Harris çizgilerinin oluşumu 

arasındaki ilişki Sonntag ve Comstock (1938) tarafından belirtilmiştir. Örneğin 

Çağdaş toplumlarda ebeveynlerin ayrılması nedeniyle çocuklarda ortaya çıkan stres 

sonucunda Harris çizgilerin oluştuğu görülmüştür. Harris çizgileri ile ilişkili olarak 

biyomekanik stres de belirtilmiştir.  

I. Dünya Savaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz olarak 

etkilemiştir.  Doğu vilayetlerinde önemli derecede askeri hareketlilik yaşanmış ve 

1914 yılının Kasım ayından itibaren Van vilayeti birçok olaya tanıklık etmiştir 

(Minassian, 2000/2016:240). Savaş koşulları sonucunda ortaya çıkan bu olumsuz 

sosyoekonomik tablo; gelişim çağındaki çocukların olumsuz yönde etkilenmelerine 

neden olmuştur.  

Van Kalesi Höyüğü Eski Van Şehri’nden çıkarılan ve Ortaçağ ve Yakın 

Çağ’a tarihlendirilen bebek ve çocuk iskeletlerinde çok sayıda Harris çizgisine 

rastlanmıştır. Bunun nedeni, o dönemde yaşanan savaşın beraberinde getirdiği 

olumsuzlukların tamamının gelişim çağındaki bebek ve çocuklara yansıyan 

etkileridir.  



32 
 

İncelenen örneklerin büyük kısmında Harris çizgilerine rastlanması o 

dönemde yaşayan bireylerin kısa süreli ve şiddetli stresler sonucunda ölmeyip bir 

iyileşme ya da normale dönme sürecinin yaşandığı, ardından yine çevresel baskılara 

maruz kalarak olayların tekrarlandığının göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. 

Harris çizgilerinin akut bir hastalığın ya da stresin sonucunda bir iyileşme sürecine 

girdikten hemen sonra çıktığı bilinmektedir. Bu göz önüne alındığında Van Kalesi 

Höyüğü’nden çıkarılan bebek ve çocuklara ait tibia kemiklerinde çok sayıda Harris 

çizgisine rastlanması farklı dönemlerde fizyolojik streslerin, hastalıkların ve ya 

beslenme bozukluklarının bir döngü halinde tekrar yaşanmış olabileceğinin kanıtı 

niteliğindedir. 

Bu çalışma Van Kalesi Höyüğü’nden çıkartılan bebek ve çocuklara ait 

kemiklerdeki Harris çizgilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İncelenen 

40 iskeletten 24 tanesinde Harris çizgisi tespit edilmiştir. İskelet serisinin tamamı 

detaylı bir şekilde değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuçlar aracılığıyla bu 

topluluğun sağlık profili ile ilgili daha net ve detaylı yorumlar yapılabilecektir. 
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