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TWO PLANTS WHICH DEPICTED ON ARCHITECTURAL RELIEVES IN MERSIN: 

CARDUUS NUTANS AND ACANTHUS MOLLIS

Abstract

This study the natural origins of plant motifs used in architectural reliefs during the Roman and 
Byzantine eras in Anatolia are examined. Botanical literature was researched in order to identify the 
plants which are the natural source of plant motifs in architectural items such as capitals, architra-
ves, frieze in the structures at the ancient cities of Anatolia. In this study it is aimed to reveal the 
descriptive differences applied in architectural reliefs considering the features that distinguish the 
plants from each other.

Acanthus leaf is a plant that is often depicted in architectural elements throughout history. It was 
first described in Corinthian column capitals in Greek art, and then also in the Composite capital. 
Described in the Baroque and Neo-Classical art, such as those in Roman and Byzantine art, the 
subject was generalized to Acanthus as a source of heritage, archeology and art history. However, 
Acanthus mollis belonging to the family Acanthaceae which named ‘Ayıpençesi’ in Turkish. Plants 
that grow in the Mersin region are described in reliefs of many architectural buildings. Acanthus 
leaf reliefs are seen in Corinth capitals in Uzuncaburç, Diocaesareia belonging to Roman Era. In the 
capitals of the Cambazlı Basilica belonging to the Byzantine Era, the Kenger plant (Carduus nutans) 
was used as a vegetative relief separately from the Acanthus leaf. Acanthus used in decoration is 
wrongly defined as kenger in Turkish. Differences between these plants have been tried to 
be revealed by taking into consideration the different characteristics of these plants.

Throughout the history, the the communities that lived in the region have led to the depiction of 
the leaves of Acanthus mollis and Carduus nutans on the reliefs due to their location in the titles 
of high – ranking columns, lower than usual, and Carduus, which is widespread, described side by 
side on the lower level ornaments as the appearance of ivy.

Acanthus leaves, which are found in the descriptions of the Roman Era in Diocaesareia, are distin-
guished by their circular curves. The capitals of the Cambazli Basilica, belonging to the Byzantine 
period, contains herbal descriptions, which are thought to be carved, Carduus nutans, with the 
sharp ends of the leaves.

Keywords: Acanthus, Carduus nutans, Architectural Relief, Mersin.

Öz

Makalede Anadolu’da Roma ve Bizans devirlerinde mimari süsleme öğelerinde, sütun ve plaster baş-
lıklarındaki kabartmalarda kullanılan bitkisel motiflerin konu alınmıştır. Anadolu’daki antik kentlere 
ait yapılarda sütun başlığı, arşitrav, friz gibi mimari öğelerde süsleme amaçlı yer alan bitkisel motifle-
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rin doğadaki kaynağı olan bitkilerin tanımlanması amacıyla botanik literatür taranmıştır. Araştırmada 
konu alınan bitkileri birbirinden ayıran özellikler göz önünde bulundurularak mimari süsleme öğele-
rinde uygulanan betimsel farklılıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Acanthus yaprağı, tarih boyunca mimari öğelerde sıklıkla betimlenen bir bitkidir. İlk kez Yunan sana-
tında Korinth sütun başlıklarında ortaya çıkmış, Kompozit sütun başlıklarında da kullanılmıştır. Roma 
ve Bizans sanatında olduğu gibi, Barok ve Neo-Klasik sanat akımlarında kabartmalarda, sütun ve 
pilaster başlıklarında görülen bu bitki, arkeoloji ve sanat tarihine ilişkin kaynaklarda Acanthus adıyla 
tanımlanarak genelleştirilmiştir. Ancak, Acanthaceae familyasına ait Acanthus mollis, Türkçe’de 
Ayıpençesi bitkisidir. Mersin yöresinde de yetişen söz konusu bitkiler, kabartma olarak birçok mimari 
yapıda süsleme öğesi olarak betimlenmiştir. Roma devrine ait Uzuncaburç Diocaesareia’da Korinth 
sütun başlıklarında Acanthus yaprağı kabartmaları görülmektedir. Bizans devrine ait Cambazlı 
Bazilikası’nın sütun başlıklarında ise Acanthus yaprağından ayrı olarak Kenger (Carduus nutans) 
bitkisine benzeyen bitkisel kabartma kullanılmıştır. Süslemelerde görülen Acanthus, Türkçe’de yanlış 
olarak kenger bitkisi olarak tanımlanmıştır. Araştırmada bu çelişkiden yola çıkılarak bitkilerin birbirin-
den farklı olan özellikleri göz önünde bulundurularak betimler arasındaki farklar ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır.

Tarih boyunca yörede yaşamış toplulukların her iki bitkiyi tanımaları, yaşadıkları alanda yer alması 
nedeniyle Ayıpençesi (Acanthus mollis) ve kenger (Carduus nutans) yapraklarının kabartmalarda 
betimlenmesine yol açmıştır. Daha yükseklerde yetişen Acanthus, yücelik veren sütun başlıklarında, 
daha alt seviyede ve yaygın olan Carduus ise sarmaşık görünümünde yan yana ve daha alt kademe 
süslemelerde yer almaktadır. Diocaesareia’da Roma devrine ait betimlerde yer alan Acanthus yaprak-
ları, kıvrımlarının dairesel olmasıyla ayırt edimektedir. Bizans devrine ait olan Cambazlı Bazilikası’nın 
sütun başlıklarında ise yapraklarının sivri uçlarıyla kenger, Carduus nutans olduğu anlaşılan bitkisel 
betimleme yer almaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Acanthus, Carduus nutans, Mimari Kabartma, Mersin.

Sanatsal betimleme süreci, temelde doğanın gözlemlenmesi, içselleş-
tirilmesi ve bunun aktarılması aşamalarıyla özetlenebilir. Sanat baş-
langıcından günümüze, doğadan kaynağını alarak yorumlanan bir 

betimler toplamıdır. Doğal gözlemin ve benzerini oluşturma ediminin temelini oluşturduğu 
bu etkinliğin erken ve tipik bir örneği, korinth sütun başlığı tasarımını oluşturan Acanthus 
betimlerinde bulunabilmektedir.   

Acanthus yaprağı, tarih boyunca mimari öğelerde sıklıkla betimlenen tanınmış ve yaygın bir 
bitkidir. İlk kez Korinth sütun başlığında (Res. 1) ortaya çıkan Acanthus yaprağının mimari 
plastiğe aktarımı Vitrivius’a dayandırılarak şöyle kaydedilmiştir: İÖ 5. yüzyılda heykeltıraş 
ve mimar Kallimakhos, Korinth kentinde genç bir kızın mezarına dadısı tarafından bırakılan 

sepeti saran doğal Acanthus yapraklarından esinlenerek bu 
bitki motifini sütun başlığında uygulamaya karar vermiştir 
(Vitrivius 2014, 76; Scahill 2009, 40-53; Keister 2004, 41-42). 
Bu anekdot doğadan esinlenen ve kaynağını alan naturalist 
betimleme mantığına temel bir örnek sunar. Vallalpandus, 
Korinthlilerin bu motifi Süleyman Tapınağı’ndan aldığını 
belirtse de söz konusu tapınakta meyve taşıyan palmiye 
dallarının betimlenmesinin daha akla yakın olduğu öne 
sürülür (Page 1886, 3). Ancak bilinen ilk korint sütun baş-
lığının mimar Iktinos’un tasarımı olan Bassae’deki Apollon 
Epikurios Tapınağı’nda betimlendiği kaydedilmiştir (Cooper 
1968, 103-111). 

Korint sütun başlığında kullanılan yaprağın Acanthus mol-
lis olduğu kabul edilmiştir. Bu bitkinin yaprakları geniş 
ve bölümler halidedir, üst kısımları dışa ve geriye doğru 
kıvrılır (Yates 2013, 1-21). Acanthus bitkisi öncelikle fri-
zlerde ve kornişlerde uygulanmaya başlanmış, daha sonra 

Giriş

Res. 1: Korinth sütun başlığı.
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ise korint ve kompozit sütun başlıklarında betimlenmiştir (Elmes 1826). Acanthus bit-
kisinin on kadar türü olduğu belirlenmiştir. Bu türlerden Acanthus, İtalya’da Napoli ve 
Sicilya’da, Provence’da, Oniki Adalar’da doğal olarak yetişir. Ayrıca 19. yüzyılda İngiltere’de 
bahçelerde yetiştirildiği, tıbbi bitki olarak değerlendirildiği ve yeşil bir tentür elde edildiği 
kaydedilmiştir. Diğer türler ise ‘thistle-leaved’, Türkçe’de devedikeni olarak tanımlanır, 
üçüncü yaygın tür ise dikenli akantustur (Nicholson  1819) ve olasılıkla Acanthus spinosus’a 
işaret edilmektedir.    

Hıristiyanlıkta ise Acanthus bitkisi yeni sembolik anlamlar kazanmıştır. Achantus (Ayı pen-
çesi) dikenli yapraklarıyla (belki de kenger bitkisiyle birlikte), “yaşamdan ölüme yolculu-
ğun ve sonsuz yaşamın zaferi” olarak yorumlanmıştır (Keister 2014,  41-42). Sardesli rahip 
Melito’ya dayandırılan diğer bir yoruma göre bu dikenli bitki, günah acısının farkındalığı 
anlamına gelir (Cirlot 2002). Yine İncil’de geçen “Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle 
birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu.” (İncil, Luka 8: 7, https://incil.info/kitap/Luka/8) 
sözleri diken sembolüyle ilişkilendirilir. Eski Ahit’te de “Toprak sana diken ve çalı verecek. 
Yaban otu yiyeceksin.” (Tevrat, Yaratılış 3:18, https://incil.info/arama/Yaratilis+3) sözleri 
dikenli bitkilere ve bu bitkilere yüklenen sembolik anlamlara işaret etmektedir (Cirlot 2002). 
Geniş bir bakış açısıyla yorumlandığında Paganist tapınaklarda kullanılan bitkisel motiflerin 
Hıristiyanlık yapılarına yeni anlamlarıyla katıldığı ve betimlerin bu yolla anlamlandırıldığı 
anlaşılabilir.   

Acanthus yaprağı Yunan, Roma ve Bizans sanatında olduğu kadar Barok ve Neo-Klasik sanat 
akımlarında da yaygın kullanım alanı bulmuştur (Res. 2-3). Bitkinin Türkçesi arkeoloji ve 
sanat tarihine ilişkin birçok kaynakta kenger yaprağı adıyla bitki türleri yönünden doğru-
luğu araştırılmadan kaydedilmiştir. Sanat tarihinde bu bitkiler arasındaki ayrıma ve Türkçe 
kullanımdaki yanlış tanımlamaya ilk dikkat çeken Prof. Dr. Y. Demiriz olmuştur (Demiriz 
1984, 19-24). Betimlemelerde yaygın olarak kullanıldığı belirlenen Acanthus, Ayıpençesi 
bitkisi geniş ve hafif dikensi yapraklarıyla ayırt edilmektedir (Res. 4). Bu bitkiyle ilgili olarak 
mimari kabartmalara ilişkin yorum ise yapraklarının daha dikenli bir tür olmasıyla Gotik 
sanatta da tercih edilen bir betimleme olmasıdır (Elmes 1826). 

Acanthaceae familyasına ait diğer bir bitki, 
Acanthus mollis (Res. 5) Batı Akdeniz’de, 
Güney Avrupa’da, Kuzey batı Afrika’da 
yayılışlıdır. Günümüzde bahçe süs bitki-
si olarak kullanılmaktadır. Acanthaceae 
familyasına ait bir başka bitki, Acanthus 
hirsutus, Türkçe’de Tüylü Ayıpençesi adını 
taşır. 800-1800 metrede yaşayan bitki, Batı, 
Orta ve Güney Anadolu ile Ege Adaları 
yayılışlıdır (http://www.agaclar.org/agac.
asp?id=873). Sarı çiçekli bu bitki Mersin’de 
Anamur bozkırında yaygın bir türdür. 
Diğer bir bitki ise Mersin’de Kırobası’nda 
1500 metrede lokalize olmuş düzlükler-
de Gundelia cilicica yerel halk tarafından 
“Geven” adı ile tanınmaktadır. Bitkinin 
tohumları kullanım amaçlı toplanmakta 
olan bitki, Akantus ile yan yana yetişmek-
tedir (Res. 6-7). Bölgeye özgü Carduus 

Res. 2: Acanthus, vektör. Res. 4: Acanthus yaprağı.Res. 3: Acanthus mollis, ayıpençesi, vektör.

Res. 5: Ayıpençesi, (Acanthus mollis).
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cilicica bitkisi ise develerin besini olduğu için devedikeni olarak bilinmektedir. Benzer özel-
likleri nedeniyle Carduus nutans, Türkçe’de Kenger veya Misk Kengeri olarak adlandırılan 
bitkidir  (Res. 8).  Kökeni İran-Turan olan bitki, karasal ve Güney Anadolu, Transkafkasya, 
Kıbrıs, Batı Suriye, Suriye (Çöl), Kuzey Irak, İran, Transhazar yayılışlıdır ve 1000-2000 metre 
yükseklikte yetişir (http://www.agaclar.org/agac.asp?id=658). Dikenli yaprakları ve mor çiçe-
ği ile ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yaygın görülen bir türdür. 

Mersin’de morfolojisi mimari süsleme öğelerinde belirlenen betimlere benzeyen Gundelia 
cilicica (Res. 9, Hacıoğlu, Fırat 2017: 74-77), Ayçiçeği (Helianthus annuus), Yabani Enginar 
(Cynara cardunculus) (Res. 10), türleri ise Türkçe’de Kenger, Kengel, Eşek Dikeni, Deve 
Dikeni (Res. 11), Şevketi Bostan adlarıyla geçmektedir. Ancak 300-1000 metrelerde antik 
kentler ile Roma ve Bizans dönemlerine ait yapıların çevrelerinde geçmişten günümüze yay-
gın olan, açılmamış hali ve yaprak dizaynı benzeyen ve boyu 0,50 ile 1 metreye yaklaşan yay-
gın türün Misk Kengeri (Carduus nutans) (Res. 12) olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan sütun 
başlarında çokça kullanılan ve dönemler arasında betimsel değişime uğramış bir diğer tür de 
birçok mimari kabartmada yer alan ve yine Mersin yöresinde yetişen Ayıpençesi (Acanthus 
mollis) bitkisidir ki, Carduus nutans yani, Kenger bitkisinden ayrılan özellikler göstermek-
tedir. Prof. Dr. Y. Demiriz’in makalesinde kaydettiği çeşitli türleri bulunan Gundelia bitkisi 
ise Akdeniz bölgesinde Gundelia cilicica adıyla Hacıoğlu ve Fırat tarafından belirlenmiştir 
(Hacıoğlu, Fırat 2017: 74-77). Bitkisel yapısının daha uygun olduğu Carduus nutans bitkisinin 
mimari betimlerde uygulanmış olması daha olanaklı görünmektedir. 

Günümüzde Kenger bitkisinin Türkiye’nin Batı, Doğu ve Orta bölgelerinde, örneğin Mersin 
Orta Toroslar’da sakız elde etmek için kullanıldığı, bunun ayrıca diş eti rahatsızlıklarında, 

Res. 6: Mersin, Kırobası Aksıfat 
baraj yolu, Gundelia cilicica ve 
Acanthus bitkileri (F: A.E.)

Res. 7: Acanthus (Fotoğraf: A.E.) Res. 8: Kenger (Carduus nutans). 

Res. 9: Gundelia cilicica (Acanthae).
Res. 10: Yabani Enginar (Cynara car-
dunculus).
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kulak zarı hasarında, safra kesesindeki taşlarla ilgili gibi bazı hastalıkların bitkisel şifası 
amacıyla toplanıp satışı yapıldığı bilinmektedir. Tohumlarındaki silymarin maddesinin, kara-
ciğeri onardığı, ayrıca böbreklerin düzgün çalışmasını sağladığı, sirozu önlediği, nikotin ve 
karbonmonoksit benzeri maddelerin zehirli etkisine karşı etkili olduğu öne sürülmektedir. 
Bazı yörelerde devedikeni olarak adlandırılan bu bitkinin tohumundan kahve elde edilmek-
tedir (https://www.tohum.gen.tr/deve-dikeni-tohumu.html). Ayrıca devedikeni bitkisinin 
antidiyabetik özelliklerine ilişkin araştırmalar yapılmış, halk arasında diyabete karşı kullanı-
lan bitkiler arasında olduğu da belirlenmiştir (Karaman 2012, 179-208). 

Bitkilerin betimlendiği kabartmalar, Mersin’de ören yerlerindeki birçok mimari yapıda belir-
lenmiştir. Roma devrine ait Uzuncaburç’da bulunan Diocaesareia antik kentinin İS 2. yüzyıla 
ait olan Tyche Tapınağı’nın Korinth tarzı sütun başlıklarında Acanthus yaprağı kabartmaları 
görülmektedir (Res. 13-14). Roma devrinde 200 adet kadar sütuna sahip olduğu belirlenen 
Soli-Pompeiopolis Antik Kenti Sütunlu Cadde’de (Yağcı, Kaya 2012, 169-177, Res. 15-16) 
yer alan ve İS 2. yüzyıla tarihlendirilen Roma devri Korint sütun başlıklarında (Peschlow‐
Bindokat 1975, 373‐391) sivri yapraklı kenger bitkisi betiminin uygulandığı ve bu betimin 
Acanthus bitkisinden ayrılan bir nitelik taşıdığı görülmektedir. 

Kekova Adası’nda belirlenen  Erken Devir Bizans sütun başlıkları arasında kireç taşı korinth 
başlığı, başlığın kalathos bölümünde ince uçlu yan yapraklar ve akanthus yaprakları ile 
kaplanması ile ayırt edilmektedir. Bu tipin kireç taşından sütun başlıklarının Likya, Kilikya 
ve Isauria’da yaygın bir özellik olarak görüldüğü bilinmektedir. Bu tür sütun başlıkları MS 

Res. 11: Devedikeni, Dioskorides, MS I. yy 
De Materia Medica, TSMK, Ahmet III, 2127,
y.308a (İpşiroğlu, 2005, 87).

Res. 12: Kenger (Carduus nutans) (F: A.Everest). 

Res. 13: Tykhe Tapınağı sütunları, Diocaesareia, 
Uzuncaburç.

Res. 14: Diocaesareia, Uzuncaburç, sütun başlığı.
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5. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen“Theodosian tipi başlıklar” olarak tanımlanmıştır 
(Aslan 2018, 52-60).  Bizans devrine, İS 5. yüzyıla ait Cambazlı Bazilikası’nın sütun başlıkların-
da (Res. 17) ise Acanthus yaprağından ayrılan özellikleriyle sivri olarak betimlenmiş dikensi 
yapraklarıyla, Kenger (Carduus nutans) yapraklarına benzer bitkisel kabartma uygulanmış-
tır. Sütun başlıklarında görülen sivri yapraklı bitkisel kabartmalar, bölgede yetişen kenger 
bitkisine bağlanabilir. Benzer örnekler Akkale ve Çatıören’de de görülmektedir ve Alahan 
Manastırı’nda uygulanan sütun başlıklarıyla benzer özellikler taşımaktadır (Wetzig  2014, 
393-444).

Alahan Manastırı Doğu Kilise sütun başlığı üzerinde Acanthus ve Kenger yapraklarının çeşit-
li versiyonları kullanılmıştır (Res. 18). 

Sütun başlıklarında sivri ve dikenli uçlu yapraklarıyla ayırt edilen diğer bir örnek 6. yüzyıla 
ait, İstanbul’da Küçük Ayasofya Camii (SS. Sergios Bakkhos Kilisesi)’nde yer alır (Res. 19). 
Ajur tekniğinin kullanıldığı bu sütun başlığında kenger yaprakları, Cambazlı örneğinden 
daha ince bir bezeme tekniği dikkat çeker. Bu kabartmada Kenger bitkisi, küçük yapraklı 
diziler halinde sarılıcı görünümde betimlenmiştir.

Olasılıkla daha dik gövdeli / robust Ayıpençesi (Acanthus mollis) bitkisinin Kenger (Carduus 
nutans) veya yabani enginar (Cynara cardunculus) bitkisinin volütlerle birlikte betimlen-
miş olarak, sarılıcı kıvrık yapraklar halinde sütun başlıklarında ve paye başlıklarında, yine 
Ayıpençesi / Acanthus yapraklarının Anavarza (Anazarbus) örneğinde görüldüğü üzere, 
arşitravlarda sarılıcı motifler olarak kullanıldığı gözlenmiştir (Res. 20). 

Sonuç

Kenger (Carduus nutans) ve Ayıpençesi (Acanthus)  bitkileri birbirinden ayrı türler olup 
farklı özellikleri belirtilerek mimari kabartmalarda betimlendikleri belirlenmiştir. Ancak bu 
iki ayrı bitki türü, Türkçe sanat ve mimarlık alanlarında aynı bitki olarak adlandırılmışlardır. 
Söz konusu bitkilerin Türkçe’de Acanthus olarak adlandırması yanlış ve yetersiz olacaktır. 

Res. 16: Soli-Pompeiopolis, Sütunlu Caddenin güney (Yağcı, Kaya, 
2012).

Res. 15: Soli-Pompeiopolis Sütunlu cadde.

Res. 17: Cambazlı Bazilikası, 5. 
yüzyıl, (Fotoğraf: L.YILMAZ).

Res. 19: Küçük Ayasofya Camii, sü-
tun başlığı, 6. yüzyıl, (Fotoğraf: L. 
YILMAZ).

Res. 18: Alahan Manastırı Doğu Kilise, 
sütun başlığı, 450-550, (Fotoğraf: L. YIL-
MAZ).
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Yetiştiği yöreye ve bulunduğu yüksekliğe bağlı olarak burada çağlar boyunca yaşayan 
topluluklar tarafından tanınan bitki türlerinin sanata aktarıldığı ve mimari kabartma 
betimlerinin çeşitlendiği anlaşılmaktadır. İÖ 5. yüzyıldan İS 5. yüzyıl Erken Bizans devrine 
kadar örnekler göz önünde bulundurulduğunda Ayıpençesi (Acanthus mollis), Kenger veya 
Misk Kengeri olarak da adlandırılan Kenger (Carduus nutans) bitkileri öne çıkmaktadır. 
Akdeniz bölgesinde Mersin yöresinde yetişmekte olup Roma ve Bizans devirlerinde mimari 
kabartmalarda uygulandığı gözlenmektedir. Anadolu’nun geniş coğrafyasında yetişmeleri 
ve tarih boyunca burada yaşamış toplulukların bu bitki türlerini tanımaları nedeniyle yal-
nızca Ayıpençesi (Acanthus mollis) değil, Kenger (Carduus nutans) bitkisine ait yaprakların 
ve çiçekli tomurcukların mimari kabartmalarda yer alan örneklerini Mersin’de Uzuncaburç 
(Diocaeserea) yapılarına ait sütun başlıklarında, Adana Anavarza’da Roma devrine ailt kalın-
tılarda, Mut Alahan Manastırı’nda ayrıca, aynı bölgede Erken Bizans dönemine ait Cambazlı 
Bazilikası’nda, 6. yüzyıla ait İstanbul Küçük Ayasofya (SS. Sergios Bakkhos Kilisesi) ile yine 
Kekova Adası Erken Devir Bizans sütun başlıklarında olduğu gibi mimari plastikte sıklıkla 
kullanılan bir bezeme olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu alınan yapılarda Roma devrinde görülen kıvrımlı bitkisel motiflerden farklı olarak 
yoğun olarak Bizans devrinde sivri yapraklarıyla dikkat çeken bitkisel motiflerin daha sti-
lize uygulandığı ayırt edilmektedir. Bu ayrımlar genel olarak literatürde Acanthus olarak 
adlandırılan bitkisel betimlerinin bir bölümünün Kenger yaprağı olduğunu göstermektedir. 
Acanthus yapraklarının uçları dışa pençe biçimli kıvrım yaparken, Kenger yaprakları sivri 
uçlu ve düz olarak belirir. Günümüzde halen yapı kalıntılarının yakınında doğal yetişen 
bitkiler, betimlemelerin doğadaki izdüşümlerine ait kanıtları sağlamaktadır.

33. (K)1902.73 envanter numaralı alabastron MÖ 580’e tarihlenmiştir. Horozların kulak çizimi 
ve dalgalı kazıma çizgili kanat barı, daha erken bir tarihe MÖ 610-600/590 civarına işaret eder.

34. Faenza alabastron'u, form açısından Payne ve Amyx (Payne 1931: 281; Amyx 1988: 437-439 ); 
merkezî rozet figürlü horoz figürleri açısından Payne NC 267-272, CVA Gela 2: tav. 15. no. 5-7; tav. 
16, 1-3, CVA Milan 2: tav. 4, no. 1-2; CVA Leipzig 1: tav. 23, no. 4-6 ve C. Martinelli’nin tanımladığı 
karakteristik horoz betimiyle (CVA Gela 2: 8) karşılaştırılmış, ancak Dolphin Ressamı'yla bağlantısı 
daha önce kurulmamıştır.
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