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PETRA DAM

Petra Taşkın Koruma Kanalı ve Tüneli
Diversion dam was built by the Nabeteans to divert the flash floods of Wadi Musa to Wadi al
Mataha through the tunnel.
(4-4,5 m yüksekliğinde çok büyük taşlarla yapılmış, kret uzunluğu kısmen bozulmuş, yaklaşık
30 m)
Daha fazla bilgi U. Bellwald, Archaeological Survey, “The flashflood diversion system in Siq
al Mudhlim and Wadi Mataha, yazısında bulunmaktadır.
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Diversion Dam (Baraj) görünüş

Baraj ve tünelin görünüşü
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Müdhlim Tüneli’nin girişi
Tünel yaklaşık 5-6 m genişliğinde ve 7-8 m yüksekliğinde, boyu 50 m
PETRA DİĞER SU YAPILARI
Derin kanyona inen vadilerdeki tüm sular sarnıçlara ve kanallara yönlendirilmiş, küçük
bentlerle hep toplanmış. Ayrıca toprak borularla su getirilmiş.

Petra Wadi Farasa’da Aslanlı Çeşme
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BA’JA KANYONUNDA (SIQ)
SU YAPILARI

Ba’ja girişinde tarafımdan tespit edilen su yapıları ve Nabetean yazıtı (?)
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Kapak ve kanalın başlangıcı (bozulmuş)

Kayalar sanki birer tabloyu andırıyor.
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Nebatean yazıtının görüldüğü kaya

MADABA
Modern Madaba, 30 km South West of Amman, continues an urban tradition that can be
traced back at least 4500 years. The ancient settlement now buried beneath of modern town.
The earliest reference to Madaba occurs in the Bible as part as Moabite city. The region was
incorporated into Roman Province of Arabia in 106 A.D.
Madaba flourished during the reign of the Emperor Justinien (527-565). An inscription found
on the plastered wall of a large cistern to the north of the Church of Saint Georges credits
him with the renovation of the structure.
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JAWA BARAJI
Jawa Barajı 1931 yılında Fransız pilot Forscher Poidebard’ın alçak uçuşta fotoğraf çekmesi
ile farkına varılmıştır. Daha sonra İngiliz Svend W. Helms tarafından kazı yapılmıştır.
Amman – Az Zaroa – Al Marfaq’dan As Safawi (Irak yolu)’na sapıldı. Al Ashrafiyya’dan sonra
tamamen kara çöle sapıldı, yol yok sadece araba izi var. Üç büyük otobüs yaklaşık yarım
saatte bizi oraya götürdü. Suriye sınırına çok yakın.
Duvar içine alınmış kent ve güneyinde baraj var önce D1 barajı yapılmış ve sonra
yükseltilmiş, yaklaşık M.Ö 3750- 3350 yıllarında yapıldığı sanılıyor. (Ref 2) yüksekliği
yaklaşık 5 m iki tarafı duvar ve arası moloz ile doldurulmuş. Burada yaşayan insanların kim
olduğu ve daha sonra nereye gittikleri bilinmiyor. Kret genişliği yaklaşık 4 m, kret uzunluğu
yaklaşık 100 m,

Jawa Barajı kesit ve plan (Alexius Vogel)
Kaynak :
1.La trace de Rome dans le Desert de Syrie, Poidebard A, Paris 1934
2.JAWA The lost city of the black desert. Svend W. Helms, London 19811981
3. Die kupfersteinzeitlichen Daemme von Jawa in Jordanien, Alexius Vogel
“Historische Talsperren 2, 9-18
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Barajın memba tarafından görünüşü (sağ tarafı)
Resimde Prof. Dr. Fahlbusch inceleme yapıyor

Kentin baraja bakan duvarları

9

Barajın kent duvarlarından menbadan görünüşü

SU YAPILARI HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
Sinter- kireçleme borularda 0.01 mm/year
Shaduff (Anadolu’da görülen bir tarafında ağırlık, diğerinde su kovası olan sistem- Cıngırık)
WERNER ECK İLE GÖRÜŞME
Yazılı kaynaklarda Roma dönemi sulamaları için 4 yazılı belge bulunduğu, bunların Roma,
İspanya, Kuzey Afrika ve bir tanesinin Dead Sea’nin güneyinde olduğunu belirtti. Ürdün
örneğini anlattı.
Water supply in Roman times in arid areas according to written sources (German)
Hoca ile konuştum. Yazılı Anadolu’da sulama konusunda mahkeme kararları ve suyun
paylaşımı için gelenekler olduğunu belirttim. Çok ilgisini çekti. İleride kısmet olursa görüşme
temennisinde bulunduk.
Arkeolog olan (?) Eck Prof. Dr. Thomas Drew-Bear’ı tanıyor. Konya civarında yazıtlardan da
bu vesile ile görüştük.
Dr. KLAUS GREWE

Qanat (kehriz) konusunda bilgi sundu, ancak Urartu’lardan ve Van’dan söz etmedi !!!!
İran’da Qanat Museum (Yazd)
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TÜRKİYE’DEKİ TARİHİ SU YAPILARI KONUSUNDA TEBLİĞLER
FEMKE MARTENS
-Water abundance and shortage: Public and private water storage at SAGALASSOS- Turkey
INGE UYTTERHOEVEN
-Private bathing and water consumption at SAGALASSOS -Turkey
PROF. DR. EDDIE OWENS
-Roman Nymphaeum at PISIDIAN ANTIOCH, changes in water management and use
GILBERT WIPLINGER
-The Water supply of Ephesus
MEHMET BİLDİRİCİ
-The suterazis and suterazis system of the aqueduct of Kilyos of Istanbul.
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Gerasa’da Roma dönemi mermer kesme makinesi
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