III. BÖLÜM
BIZLAR
Morfoloji:
M. Brézillon’ un tanımına göre; bir ucu uç şeklinde biçimlendirilmiş, karşı ucunda azçok biçimlendirilmiş bir tutma alanı bulunan, kemikten alettir. Bızlar Orta Paleolitik
Dönem’de varlıkları görülen ancak Üst Paleolitik Dönem’ in başlangıcından itibaren çok sık
bulunan aletlerdir. Genellikle kemikten daha ender olarak da boynuzdan yapılmışlardır.

Şekil 1: Bızın morfolojisi

L. Mons’ un belirttiğine göre; Dordogne ve Charante’ nin Üst Paleolitiği’nin bir
serisinde kemikleri bız yapımı için kullanılan hayvan türleri tanımlanabildikleri kadarıyla
şunlardır: Ren geyiği, öküz, at, kuş, tilki, kurt. Kullanılan kemiklerin arasında özellikle
metakarpal, metatarsal, ulna ve kaburgalar vardır. Neolitik Dönem’ de keçilerin, karacaların
ve koyunların metapodları iyi bir hammadde kaynağıdır.

C. Leroy-Prost, bir bızı tanımlarken sivri biten kısım için “uç” diğer uç için ise “dip”
terimini seçmiştir. Kemiğin cinsine, boyutuna göre birçok bız formu olanaklıdır. C. LeroyProst Aurignacien sınıflandırılmasında şu temel kategorileri belirtmiştir.
1- Tabanı epifizden oluşan bızlar (Şekil 2 ve 3)
2- Diyafizden alınmış, tabanı epifiz olmayan bızlar (Şekil 4).

Şekil 2: Epifiz tabanlı bız
(Suluin Mağarası örneği, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Arşivi)

Şekil 3: Epifiz tabanlı bızlar
(Karain Mağarası örnekleri, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Arşivi)

Şekil 4: Tabanları epifiz olmayan bızlar
(Suluin Mağarası örnekleri, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Arşivi

H. Camps-Fabrer’ e göre hammadde ekonomisini yansıtan ve F. Delpech ve D.de
Sonneville-Bordes tarafından tanımlanan bızlar: “Sivriltilmiş, ileri doğru çıkmış ya da doğal
olarak sivri ancak kullanımdan kaynaklanan cilalanma taşıyan bir uçlu kemik ya da boynuz
parçaları” şeklindedir.
Kullanım:
Bızlar Üst Paleolitik Dönem’ de çok görülmektedir. Orta Paleolitik sonlarında da
karşımıza çıkarlar. Alt Paleolitik Dönem’ de isteyerek sivriltilmiş ya da doğal olarak sivri
formları olan kemiklerin kullanılmış olabilecekleri muhtemeldir. Elde tutularak, delme işlemi
için sağa ve sola dönüşümlü olarak çevrilmiş dayanıklı bir alet olan bızın kullanımı A. Leroi
Gourhan tarafından da belirtildiği üzere olasılıkla derinin kullanımı ile ilişkilidir.
Bız Üretim Teknikleri:
Hammadde işçiliğinde birçok yöntem kullanılabilir. Üst Paleolitik Dönem’de bızlar,
uzun hayvan kemiklerinin kırılması ile elde edilen taşımalıklar üzerine yapıldığı gibi epifizli
parçaların uç kısımlarının şekillendirilmesi ya da kırık kemik parçalarının şekillendirilmesiyle
de oluşturulmuşlardır. İstisna olmakla birlikte çift oyuk yöntemi ile alınan bagetin
şekillendirilmesiyle oluşturulan bız örnekleri de vardır. Üst Paleolitik’te işlevsel kısmın
şekillendirilmesi ya tüm kenarlar boyunca ya da sadece uç kısmın sivriltilmesi şeklindedir.
Neolitik Dönem’den itibaren bız üretiminde daha farklı ve sistemli teknikler
uygulanmıştır. Suriye’de Paleolitik sonrasında Tell Mureybet, Tell Aswad ve Tell Ramad’da
tespit edilen uygulamalar şöyledir:

Şekil 5: Bız üretim aşamaları
(J-L. Pıel-Desruısseux 1986, Outils Préhistoriques: forme, fabrication,utilisation,s:208)

A- Metapodun diyafizin orta kısmından kesilişi
B- Kemiğin alt yarısının görünüşü
C-D- Diyafizin ucu sivriltilerek bız tamamlanmıştır.
E- Uzunlamasına bir olukçukla metapodun alt yarısı iki eşit kısma ayrılıyor.
F- Sivrilme diyafizin ucundadır

G-Sivrilme diyafizin tüm uzunluğu boyuncadır.
H-Kemik parçasının tümü şekillendirilmiştir. Kemiğin doğal formu tamamen
bozulmuştur.

Şekil 6: Kırma yöntemi ile bız üretimi
(J-L. Pıel-Desruısseux 1986, Outils Préhistoriques: forme, fabrication,utilisation,s:208)

A- Diyafizden yongalar alınıyor.
B- Uzunlamasına olukçuk açma yöntemi, kemiği uzunlamasına kesmeye olanak veriyor.

BIZ ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK VİDEO’YU
İZLEYİNİZ !!!
VİDEO 1:

how to make an awl experimental archaeology archeologia sperimentale punteruolo in osso.mp4

ADRES: http://www.youtube.com/watch?v=VFllHSc4HPw
VİDEONUN AÇIKLAMASI:
 Bir bız nasıl yapılır?
 Kemik, çakmaktaşı bir dilgi yardımıyla tendonlarından temizlenir.
 Çakmaktaşı bir dilgi kullanılarak kemiğin uzunluğu boyunca bir hat çizilir ve
bu hat yine aynı alet ile belirginleştirilir.
 Piece esquillee kullanılarak bir vurgaç darbesiyle kemik, epifiz kısmından iki
eşit parçaya ayrılır.
 Elde edilen epifiz tabanlı kemiğin uç kısmı, taşa sürtülerek kemiğe sivri bir
form kazandırılır.
 Daha sonra taşın üzerine koyulan bir miktar kum ile sürtme işlemine devam
edilir.
 Bir parça deri üzerine koyulan bir miktar kum ile sürtme işlemi sürdürülür.
 Epifiz tabanlı veya epifiz tabanlı olmayan bızlar böylece elde edilir.
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