OLYMPOS DA~~~ETEKLER~NDEK~~PRUSA (BURSA)
S~KKES~NDEK~~THERME ~LE ~L~~K~L~~OLARAK
MÜKERREM (USMAN) ANABOLU
Iulia Mamae ad~na bas~lm~~~olan Olympos Da~~~eteklerindeki P~-usa
(Bursa) sikkelerinden biri, üçgen ahnl~kl~~ k~vr~ k ar~itravl~~ bir bina cephesi
gösterir. Tetrasylos olan bu cephe, kar~~~kar~~ya duran uzanm~~~yatm~~~iki
kad~n figürünün arkas~nda yer alm~~t~r. Kad~nlar~n dirseklerinden birinin
alt~na yerle~tirilmi~~olan testilerden su akar. Çok benzedi~i halde bu cephe,
bir tap~ nak cephesi de~ildir. Betimlemeyi yorumlayan Reinach, bina
cephesini "tetrasylos portiko", kad~ n figürlerini de "dirseklerinin alt~ndaki
vazolardan su akan ~rmak tanr~lar~" olarak tan~ t~r'. Halbuki ~rmak tanr~lar~,
genellikle erkek olarak gösterilirler. Nitekim "Fluss und Meergötter auf
Griechischen und Römischen Münzen" adl~~makalenin yazar~~olan ImhoofBlumer, figürleri "kaynaklar~n~n yak~n~ nda yer alan nymphe'ler" olarak
yorumlar2 (Res. 1).
Gücünü yaz~ tlar~~tarayarak ç~karm~~~oldu~u bilgilerden alan L. Robert'in
üzerinde durmu~~oldu~u olas~l~k, akla daha yak~n gelir. Olympos Da~~~
eteklerindeki Prusa'da Nullipuw veya Oepila ?~,c4poc ad~ n~~ ta~~yan bir kapl~ca,
kapl~cada da Oepp.oc floccr~Xt~cri (Therma Basilica) ad~n~~ ta~~yan ünlü bir
therme vard~r. Iulia Mamae sikkesinde, bu therme gösterilmi~~olabilir'.
Nm.upow veya esepµoc XoEÇpoc, kapl~ca olarak ününü günümüzde de
sürdüren Çekirge'den ba~ka bir yer de~ildir. Buradaki Eski Kapl~ca'da Roma
dönemi ve Bizans dönemi kal~nt~lar~~saptanm~~t~ r. Durmadan de~i~tirilmi~~
oldu~undan, bu kurulu~un ilk durumu hakk~nda fikir edinemiyoruz4.

I Waddington, Babelon, Reinach, Recueil General des Monnaies Grecques d'Asie
Mineure, c. I/4 (Paris, 1912), s. 595, No. 143, lev. CII/10.
2 Imhoof-Blumer, Fluss und Meergötter auf Griechischen und Römischen Münzen,
Personifikationen des Gesvsser, Revue Suisse de Numismatique, c. XXIII (1924), s. 173-421.
3 Robert, Sur un type montaire de Prousa de l'Olympe et sur des epigrammes, Hellenica,
c. II (1946), s. 94-102, lev. 1.
'1 Der Kleine Pauly, c. IV (München, 1979), s. 1203'deki Dörner taraf~ndan yaz~lm~~~olan
"Prusa ad Olympum" maddesine balumz.
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O zamanlar Pythia ad~n~~ta~~yan Yalova Kapl~cas~~da, Prusa'ya yak~nd~r.
Roma imparatoru Constantinus, Pythia'ya gelip kapl~cadan yararlanm~~t~ r.
Constantinus, Pythia'da, bir sa~l~k kurulu~u ile bir kilise in~a ettirmi~tir (Res.
2). Annesi Helena'n~n in~a ettirmi~~oldu~u Helenopolis ~ehri de
buralardad~ rs. Bizans imparatoru Iustinianus da, Pythia'da bir saray ile su
kemerleri in~a ettirmi~tir. M.S. 525'te, imparatoriçe Thedora'n~n, yan~ndaki
4000 ki~i ile beraber bir kapl~caya gelmi~~ve buraya bir hayli büyük bak~~ta
bulunmu~~oldu~u bilinir6. Bu kapl~ca, e~er Prusa'daki kapl~ca de~ilse Pythia
Kapl~cas~~olmal~d~r.
Ek olarak, Ç~narc~ k'~ n Çamlik mevkii ile Koruköy'iln aras~nda, bir
Bizans dönemi Therme'inin kalmus~~vard~ r. Buraya gelen s~ cak su, art~k
gelmez olmu~ tur, l'alcin denizin içerisindeki bir yerde kaynamay~~sürdüriir
(Res. 3).

6 Der Kleine Pauly, c. II (München, 1979), s. 988/989'daki Hanshk taraf~ndan
yaz~lm~~~
olan "Helena" maddesine bak~m~. Mansel taraf~ndan yaz~lm~~~olan Yalova K~/avuzu (~stanbul,
1936), s. 6-9, kapsaml~~bir çal~~machr. Bu sonuncus~mda, zengin bibliyografya da verilmi~tir.
6 Mansel, Ad~~Verilmi~~Olan Eser, s. 9-14'e bak~m~.
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Res. 1 - lulia Mamae Sikkesindeki Betimleme.

Res. 2 - Karanl~k Kilise.

Res. 3 - Çamlik Mevkii ile Kor~~ kö'y Aras~ ndaki Bizans Therme'i.
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