Özet:
Mimarl›k mikro ölçekten makro ölçe¤e
kadar her türlü ayr›nt›y› planlama,
düzenleme ve detayland›rma sanat›d›r.
Tüm bilgi birikimini, mant›k ve
yarat›c›l›k süzgecinden geçirip bir potaya
dökme, yo¤urma, yaratma iflidir. Do¤ru
yerde ve do¤ru malzeme ile en uygun
çözümü bulmada duyarl› ve sorumlu
davranmakt›r.
Ünlü ‹talyan mimar CARLO SCARPA’n›n
binalar›n› dolafl›rken, bu duyarl›l›¤›,
sorumlu yaklafl›m› ve mimari sonuca
ulaflmada ayr›nt›lar›n önemini izlersiniz.
Kap›lar, pencereler, merdivenler...her
birinde bütünün parças› olma özelli¤i
vard›r. Merdivenlerinin çok özel; yerine,
yöresine ve amac›na uygun olarak ele
al›nd›¤›n› ve detayland›r›ld›¤›n›
gözlemlersiniz.
“Usta” için merdivenler ayn› zamanda
birer “plastik” elemand›r.
Scarpa’n›n bir di¤er özelli¤i de
“özellefltirilmifl ilk basamak”lardaki
duyarl› yaklafl›m›d›r.
Her merdivenin karakterine uygun,
onun genel plasti¤ini güçlendirici bu
“ilk basamak”lar “uyar›c›, toplay›c› ve
yönlendirici” özelliktedir.
Summary:
Architecture is the art of planning and
organizing of every detail from micro scale to
macro scale. It is a process where all the
knowledge is filtered into a pot through reason,
logic and creativity, kneaded and formed. It is
behaving warily and responsibly when finding
the best solution in the right place using the
right material.
You would observe the result of this aware and
responsible approach and the importance of
details to reach the architectural solution when
you walk through the buildings of the famous
Italian architect CARLO SCARPA. Door,
windows, stairs… in each and every detail
there is a characteristics of being a part of
"the whole".
You would recognize that "the stairs" of Scarpa
are specially designed and detailed to suit their
location and fullfill their purpose.
Besides, "the stair" is a plastic piece of art for
the "master". Scarpa's another characteristic is
his sensitive approach to his
"special first tread"
These first treads vary to meet the characteristics of each stair enhancing its plasticity.
They are stimulative, collective and directive.

Anahtar Kelimeler:
Carlo Scarpa, Merdiven
Keywords:
Carlo Scarpa, Stairs

Merdiven, CARLO SCARPA ve
ilk basamak
Doç. Nursel Onat
MSÜ Mimarl›k Fakültesi, Bina Bilgisi Bilim Dal›

Mimarl›k yaln›zca projelendirme sanat›
de¤ildir. Mikro ölçekten makro ölçe¤e
kadar her türlü ayr›nt›y› planlama,
düzenleme ve detayland›rma sanat›d›r.
Salt kurallar›n uyguland›¤› de¤il, aksine
tüm bilgi birikimini ak›l, mant›k ve
yarat›c›l›k süzgecinden geçirip bir potaya
dökme, yo¤urma ve yaratma iflidir. Neyi,
nerede, ne zaman, ne ile, nas›l yapmak
gerekti¤ine en do¤ru cevab› bulma iflidir.
Bir baflka deyiflle, do¤ru yerde, do¤ru
zamanda, do¤ru malzeme ile en uygun
çözümü bulmada, büyük bir duyarl›l›k ve
sorumlulukla bu süreci yaflama sanat›d›r.
Buna en güzel örnek Scarpa’n›n
binalar›d›r. Ünlü ‹talyan Mimar Carlo
Scarpa’n›n binalar›nda dolafl›rken, bir
mimar›n bu duyarl›l›¤›, sorumlulu¤u
tafl›d›¤›nda neler yapabilece¤ini görür
ve kal›c›l›¤›n bedelini yaflayarak
farkedersiniz.
O’nun binalar›nda ayr›nt›lar›n bütünü nas›l
etkiledi¤ini, abart›lmadan ama hakk›n›
vererek düzenlenmifl her eleman›n, mimari
bütüne çok fley katt›¤›n› kolayca
görürsünüz. O’nun için her eleman çok

önemlidir. Bütünün belli bir söyleme
ulaflmas› için ayr›nt›lardan yararlanmak
gerekir. Onlar yaln›zca fonksiyonunu
yerine getiren herhangi bir ayr›nt› de¤il,
bütününü tasarlad›¤› bir senaryonun
güçlendirici elemanlar›d›r ve binan›n
görsel fliirine katk›s› olacak bir imkân
olarak de¤erlendirilmelidir. Bunlar
kap›lar, pencereler, merdivenler... olabilir.
Hepsinin ele al›n›fl›nda ayr› bir incelik,
ustal›k ve o bütünün bir parças› olma
özelli¤i vard›r.
Birkaç binas›nda merdivenleri görünce,
SCARPA’n›n MERD‹VENLER‹’nin çok
özel oldu¤u dikkat çeker. Hemen her
binas›nda merdivenlerin, yerine, yöresine,
amac›na uygun ele al›nd›¤› ve detayland›r›ld›¤› gözlenir. Asl›nda “usta” için o,
salt bir merdiven de¤il, ço¤u kez
“plastik” bir elemand›r. Bulundu¤u yerin
direktiflerinin ve problemlerinin iyi de¤erlendirilmesi ile dezavantajlar, avantaj
haline dönüflür, oraya has bir çözüm
elde edilir.
SCARPA’n›n bir di¤er özelli¤i de “‹LK
BASAMAK” lardaki duyarl› yaklafl›m›d›r.
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Yaflam›n her döneminde çok önemlidir ilk
ad›m. Okula, ifle, gençli¤e ve evlili¤e ilk
ad›m. Bu söylemlerde yeni bir sürecin, bir
de¤iflikli¤in bafllad›¤›n› anlatan ortak bir
uyar› vard›r. Yeni süreçteki tehlike ve
risklere karfl› bir uyar›d›r bu.
‹flte Scarpa’n›n ilk basamaklar› da, rahat
ad›mlarla yürürken kot de¤iflikli¤ine
ustaca dikkatinizi çeker, sizi ç›k›fla
haz›rlar. “ÖZELLEfiT‹R‹LM‹fi ‹LK
BASAMAK” konusunda bir uzmand›r
“O”. S›ra geldikçe iflaret edece¤imiz bu
“‹LK BASAMAK” lar onun için çok
önemli ve özeldir. Her merdivenin karakterine uygun, onun genel plasti¤ini
güçlendirici etkiye sahip bir çözüm
görürüz. Ancak hepsinin temel hedefi
“UYARICI, TOPLAYICI ve
YÖNLEND‹R‹C‹” olmalar›d›r. (Resim 1)
fiimdi s›rayla birkaç binas›ndaki
merdivenlere göz atal›m.
Olivetti Firmas›’n›n (l957-58) Venedik
San Marco Meydan›’ndaki tan›t›m ve
sergileme merkezinde, zemin kat› birinci
kata ba¤layan merdiven bir ulafl›m eleman› oldu¤u kadar bir plastik elemand›r
da. O sadece bir baflka kata al›p götüren
bir sirkülasyon eleman› de¤il, ayn› zamanda özenle ele al›nm›fl bir heykeldir (Resim
1).
Meydandan girdi¤inizde sizi etkiler.
R›htlar› olmayan (boflalt›lm›fl) basamaklar
(Resim 2), masif mermerden yap›lm›fl
olmas›na karfl›n, herbiri ayr› oldu¤undan m›d›r bilinmez- çok a¤›r bir etki yaratmaz.
Aksine uçar gibi hafif, etkili ve çekicidir.
Hiçbir basamak bir di¤erinin ayn› de¤il,
herbiri özenle ve bir heykeltrafl titizli¤i ile
flekillendirilmifltir. Bir flelalenin dökülüflünü and›ran bu heykelsi etki (Resim 3-4),
yaln›z zemin kata girdi¤inizde alg›lad›¤›n›z birfley de¤ildir.
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Üst kattan bakt›¤›n›zda da kaskatlardan
dökülen su gibi ak›c› bir etki yarat›r (Resim
3). Birinci basamak, her zamanki gibi
ölçüsü, flekillendirilifli ve büyüklü¤ü ile
farkl›d›r.
HAZIRLAYICI, D‹KKAT ÇEK‹C‹ bir ilk
basamakt›r. Di¤er merdivenlerinde farkl›
çözümlerle karfl›m›za ç›kan, ama ayn›
mant›¤› tafl›yan tipik bir CARLO
SCARPA ‹LK BASAMA⁄I’d›r.
Olivetti Binas›’ndaki bu merdivende çok
aç›k görülen bir önemli yaklafl›m› daha
vard›r mimar›n. Korkuluk ve basamaklar
birbirlerinden ba¤›ms›z ele al›nm›flt›r.
Merdivenin heykelsi görünüflünü tamamlayan korkuluk, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda
basamaklar›n yan›nda ayr› olarak
çözülmüfltür. Korkuluk olarak kullan›lan
mermer bloklar›n kitlesel kompozisyonu
özenle araflt›r›lm›flt›r (Resim 4).

3

Sonuç olarak gerçek bir mimar›n elinde
basit bir ulafl›m eleman› dahi de¤er
kazanmaktad›r. Olivetti’deki bu merdivenin korkuluk kompozisyonunu and›ran
(ayn› mant›ksal yaklafl›m›n bir sonucu
olan) baflka bir örne¤i, Venedik’te
(l970-83) Masieri Vakf›’n›n ö¤renci
hostelinde görürüz (Resim 5).
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Resim: 1-2-3-4
Olivetti, Venedik
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Balboni Evi’nin arka bahçeye inilen basit
iki basama¤›nda da ayn› özenli yaklafl›m
vard›r. K›r›lmalar› engellemek için
yerlefltirilen profiller, ayn› zamanda
basama¤a da dikkat çekmektedir (Resim
9).

5

6

7

Resim: 5
Masieri Vakf›, Venedik
Resim: 6-7-8
Casa Balboni, Venedik
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Farkl› bir malzeme ile farkl› bir merdivendir bu. Ancak korkulu¤un basamaklardan
ba¤›ms›z çözümündeki benzer anlay›fl› ve
biçimsel yak›nl›¤› burada da görürüz.
Scarpa’n›n Balboni Evi’nde izledi¤i yol
ise daha baflkad›r. Casa Balboni (1964),
dar cephesi Grand Kanal’a, arka cephesi
bahçeye aç›lan iki katl› derin bir Venedik
Evi’dir. Yenilerken, mimar›n amac›
kanaldan ve bahçeden gelen gün ›fl›¤›n›
müm- kün oldu¤u kadar içeri almakt›r
(Resim 6). Bu nedenle zemin katta kesintisiz bir mekân yaratm›flt›r. Aç›k renkler
kulland›¤› bu mekânda, beyaz Lasa mermeri ile bir döner merdiven
gerçeklefltirmifltir.
Burada üzerinde önemle durulacak bir
nokta da ilk basamakt›r. Merdivenin genel
plasti¤ini güçlendirecek ve tamamlayacak
flekilde çözülmüfltür (Resim 6). Kare bir
mekân›n ortas›na yerlefltirilen yuvarlak
merdivende korkuluk yoktur. Duvara
sadece iki noktada ba¤lanan basit helezon
ahflap bir küpeflte kullan›lm›flt›r. (Resim
7). Üst kat sahanl›¤›nda da korkuluk yoktur. Burada yine duvar elemanlar›n›n özel
bir kullan›m›n› görürüz (Resim 8). Bu
çözüm Olivetti (Venedik) Binas›’ndaki
korkuluklarla benzerlik gösterir.

Buna çok benzer bir yaklafl›m›, Treviso’da
Cenova Müzesi’ndeki (l955-57) basamaklarda da görürüz (Resim 10). Bofllukta
duruyormufl izlenimi veren bu basamaklar
al›nlar›na (r›htlar›na) aç›lan yivlerle daha
hafif ve uçucu etki sa¤lamaktad›r. Verona,
“Banca Popolare” Binas›’nda (l973) ise,
orta bofllukta k›vr›larak ç›kan yuvarlak
merdiven, heykelsi görünüflü ile çok etkilidir. Merdiveni oluflturan basamak,
korkuluk, küpeflte gibi elemanlar tek parça
(yekpare) olarak ele al›nm›flt›r. Böylece
etraf› aç›k olan bir mekânda etkili bir plastik bütün oluflturulmufltur (Resim 11-12).
Beyaz›n hakim oldu¤u bu mekânda
merdiven plasti¤ini daha da öne ç›karmak,
etkisini güçlendirmek için parlak bir
k›rm›z› kullan›lm›flt›r. Üstündeki yuvarlak
fenerden çok iyi gün ›fl›¤› alan merdiven,
kolayca alg›lanan etkili bir eleman
olmufltur.
Yine ayn› binada, mimar›n fazla ön plana
ç›karmak istemedi¤i, sadece personelin
kulland›¤› bodruma inen bir baflka merdivende ise, farkl› bir yaklafl›m görülmektedir. Görülmemesi ama farkedilmesi istenen bu servis ulafl›m›nda, art›k merdivenin kendisi de¤il, yan duvarlar› (ki bunlar
korkuluk da olabilirdi) önem kazanmaktad›r (Resim 13). Duvarlar, biçimlendiriliflleri ve renkleri ile bafll›bafl›na
görsel bir flölen oluflturur. Daha önce
gördü¤ünüz (Olivetti, Casa Balboni,
Masieri Vakf›) merdivenlerinde oldu¤u
gibi, burada da yan duvarlar bir plastik
eleman olarak kullan›lm›flt›r.
Say› 1, May›s 1999
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Venedik’te Querini Stampalia Vakf›’n›n,
16. Yüzy›l’dan kalma binas›n›n girifl kat›
düzenlemesi Scarpa’ya verildi¤inde
(1961-1963), en önemli sorun gelgit olay›
nedeniyle zemin kat›n ve avlunun sular
alt›nda kalmas› ve kullan›lamamas›yd›.
Oysa O’nun için su bir problem de¤il,
ilham kayna¤› oldu.
Binada bulunan üç ayr› merdiven çok
farkl› ele al›nm›flt›r. Düzenleme, malzeme
seçimi ve kullan›m› bak›m›ndan çok farkl›
yaklafl›mlar sergileyen merdivenlerin
birincisi, binaya karadan giriflte yeralan
merdivenli köprüdür.
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Santa Maria Formosa Kilisesi’nin
yan›ndaki küçük Campiello Meydan›’ndan
binan›n ana girifl kap›s›na bu köprü ile
ulafl›l›r (Resim 14). Son derece narin bir
çelik konstrüksiyon üzerine ahflap döfleme
ve basamaklar monte edilmifltir (Resim
15). Yürürken yaln›zca ahflab›n alg›land›¤›
bu güzel merdivenli köprüde detaylar
dikkate de¤er. Yal›n, bir o kadar da güzel
(yal›n her zaman güzeldir) korkuluk ve tik
a¤ac›ndan küpeflte bu köprüyü tamamlar.
Binan›n ikinci merdiveni girifl holünü üst
katlara ba¤layan eski merdivendir. Do¤al
tafl basamaklar› zamanla afl›nd›¤›ndan
yenilenmesinde izlenen yöntem dikkate
de¤er (Resim 16). Orijinal basamaklar ve
korkuluk aynen b›rak›lm›fl, sadece en çok
afl›nan bölgeye yeni bir kaplama getirilmifltir. Mimar, eski basamaklar› muhafaza
etme ve göstermede o denli duyarl›d›r ki,
r›htlar iki parça olarak kaplanm›flt›r.
Böylece alttaki basama¤›n korunan bütünlü¤ü ve devaml›l›¤› çok daha iyi alg›lanmaktad›r. Buradaki yaklafl›m, Scarpa’n›n
yenilemedeki anlay›fl›n› da sergiler:
“Eskiyi aynen korumak, yeniyi belirgin bir
flekilde göstermek”.
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Querini Stamplia Binas›’n›n en dikkate
de¤er merdiveni ise binaya su yolu ile
geldi¤inizde karfl›n›za ç›kar.
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Mimar, binan›n zemin kat›na getirdi¤i
yeni kullan›mla (sergi holü), bahçe ile
girifl kat›n› kesintisiz bir alan olarak
bütünlefltirmifltir. Ancak girifl koridorunun
duvar›n› yükselterek (Resim 17), sular›n
zemin kata ulaflmas›n› engellemifltir.
Ortaça¤ motifleri sergileyen iki demir kap›
(Resim 18) ile sergi holü önündeki, parapeti yükseltilmifl koridor aras›nda kalan,
çok dar bir alanda düzenlenen merdiven,
bir motif olarak ele al›nm›flt›r. Burada tam
bir merdivenden bile söz edilemez.
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Resim: 8-9
Balboni Evi, Venedik
Resim: 10
Cenova Müzesi, Possagno
Resim: 11-12-13
Banca Popolare, Verona
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oluflan su taflk›n›, bir esin kayna¤›na
dönüflüp, usta mimar›n elinde mükemmel
bir sonuca ulaflm›flt›r.

14

15

18

16

17

Kitlesel formlar›n özenli ve tek defal›k kompozisyonu sadece güzel de¤il, bir o kadar
da fonksiyoneldir (Resim 19).
Kitleler (ki bunlar basamaklar› oluflturur),
• ad›m ölçüsüne uygun,
• çok dar bir alanda çok say›da basama¤a
yer veren,
• kap›lar›n içeriye do¤ru aç›lmalar› için
yeteri kadar alan b›rakan,
•gelgitte sular›n aralar›nda yükselmesine
imkân veren, suyu reddetmek yerine onu
kabul edip basamaklar›n aras›nda yükselmesine izin veren do¤ru bir kompozisyon ile
düzenlenmifltir.

Suya dayan›kl› malzeme ile oluflturulan bu
basamaklar, sular yükseldi¤inde küçük bir
adac›k gibi, birer atlama tafl›na dönüflmektedirler (Resim 19). ‹flin bafl›nda problem
olarak görülen, sular›n yükselmesiyle

Kan›m›zca Verona’daki Castel Vecchio
Müzesi, Scarpa’n›n çal›flmalar› içinde bir
doruktur. Birbiri içine girmifl, farkl›
dönemlere ait kale, flehir suru ve kuleleri,
restorasyon anlay›fl› gere¤i ustaca ay›ran
mimar, deyim yerinde ise “masif mermer
kitlenin içindeki Venüs’ü görebilmifl” bir
sanatç›d›r. Sekansiyel bir yaklafl›mla
müzenin restorasyonunu ele alan mimar,
bütünlü¤ün içinde son derece güzel duraklama noktalar› oluflturmufltur. Böylece pek
çok müzede rastlanan tekdüze ve s›k›c›
salonlar tekrar›na izin vermemifl, aksine
sekanslara ay›rm›flt›r. Birbirini izleyen befl
salondan sonra sizi Cangrande
Heykeli’nin bulundu¤u, ünlü Cangrande
mekân›na b›rak›r. Sur duvar›na dayanan
alt›nc› oday›, farkl› dönemleri ay›rmaya
dayanan restorasyon anlay›fl› ile kald›r›p,
Castel Vecchio Müzesi’nin belki de en
çarp›c› bofllu¤unu oluflturmufltur (Resim
20). Ustal›¤›n› çok iyi sergiledi¤i bu
mekâna ç›kt›¤›n›zda, karfl›n›zdaki flehir
suru içindeki Morbio Kap›s›’ndan Reggia
Avlusu’na geçiflte yerlefltirdi¤i basamaklar
ilginçtir. Prun tafl›ndan kayan platformlar
halindeki basamaklar, 14. Yüzy›l surlar›na
dokunmadan, alttaki hende¤in üzerinde
yüzer gibi yerlefltirilmifllerdir. Böylece
eskinin bütünlü¤ünü bozmadan, eski hali
ile alg›lanabilmesini sa¤layan bu
restorasyon anlay›fl› ile yeni yap›lanlar
kolayca ay›rdedilir. Korkuluk olarak yerden 40 cm kadar yükseltilmifl iki metal
çubu¤u kavrayan bir çift metal lata kullan›lm›flt›r. Sadece yaklaflmama uyar›s›
yapan bu basit madeni bariyerlerin
yukar›dan bak›ld›¤›nda çok güzel bir kompozisyonu vard›r.
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Reggia Avlusu’ndan Mastio Kulesi’ne
girildi¤inde bu mekâna uygun ele al›nm›fl
bir merdivenle karfl›lafl›rs›n›z (Resim 21).
Y›¤ma tu¤la duvarlar üzerine pembe prun
tafl›ndan basamaklar yerlefltirilmifl bu merdiven, duvara dokunmadan ç›kar.
Korkulu¤unu Balboni Evi’ndeki gibi
sadece ahflap, kal›n bir küpefltenin
oluflturdu¤u bu merdiven, son derece az
detayland›r›lm›fl kunt görünüflü, kullan›lan
malzeme ve çözümün sadeli¤i ile, içinde
bulundu¤u Ortaça¤ Kulesi ile çok iyi bir
uyum içindedir.
Merdivenin birinci basama¤› burada da
büyük tutulmufl, davet edici, toplay›c› ve
yönlendirici bir platforma dönüflmüfltür.
Mimar›n bu ilk basamak için en az üç ayr›
çözüm eskizi vard›r (Resim 22), ancak
sonunda tek parçadan oluflan basamak
flekli uygulanm›flt›r.

19

Mastio Kulesi’nden bir köprü ile Reggia
Binas›’n›n birinci kat›ndaki sergi salonlar›na ulafl›lmaktad›r. Cilalanm›fl mermer
döfleme kaplamas›, yer yer korunmufl eski
freskolar ile aç›k renk duvarlar›n bulundu¤u bu mekân›n ahflap konstrüksiyon
tavanlar› aynen korunmufltur. Buradan
ikinci kat sergi salonlar›na ç›k›lan merdiven belki de Castel Vecchio Müzesi’nin
en güzel merdivenidir (Resim 23). Çelik
konstrüksiyon üzerine oturtulan masif
ahflap basamaklar birbiri üzerinden
kayarak ç›kan platformlar fleklindedir.
Malzemenin do¤ru seçimi, bulundu¤u
mekâna uyumunu ve özellikle de renk
uyumunu beraberinde getirmifltir.
Birbiri alt›ndan kayan plaklar görünümündeki basamaklar›n ilki, davetkâr bir tutumla
çok daha büyük bir platforma
dönüflmüfltür.
Bu basama¤›n döflemeye oturmuyor gibi
alg›lanan görünümü ve basamaklar›n
konsol oluflu, çok hafif etkili bir merdiven
olmas›n› sa¤lam›flt›r.
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21

‹kinci katta Mastio Kulesi’nden ç›k›p
Cangrande bofllu¤una geldi¤inizde, sizi
karfl›layan baflka bir merdiven görürsünüz.
Sur duvar› üzerine ç›kan ve Adige
Nehri’ni seyretme imkân› veren, çok az
kullan›lan bu merdivenin çözümü ilginçtir
(Resim 24-a). K›sa mesafede belli bir yüksekli¤e ç›kma zorunlulu¤unun sonucu,
planda bir basamakl›k alana iki basamak
yerlefltirilmifltir (Resim 24-b).
22

Merdiven, CARLO SCARPA ve ilk basamak

Burada da Scarpa birinci basama¤›
özellefltirmifltir. Ba¤›ms›z bir flekilde öne
do¤ru ç›kan bu ilk basamak, konsol olarak
düzenlenmifltir. Fonksiyonuna ve malzeme
seçimi ile de ortam›na çok uyumlu bir
merdivendir.
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Castel Vecchio Müzesi’nin bu kayda
de¤er merdivenleri d›fl›nda, birer
basamakl›k kot farklar›n› karfl›layan, iki
önemli ve dikkate de¤er basama¤›n› da,
burada anmak gerekir. Bunlardan biri ana
müze binas›n›n›n girifl holünden,

26

yayalar, tek basamakl›k kot fark› için
uyar›lm›fllard›r. Bu basama¤›n bir efli de,
girifl holünden kütüphaneye geçiflte
yeral›r.
Castel Vecchio Müzesi’nin merdivenleri
birbirlerinden çok büyük farkl›l›klar
gösterirler. Malzeme seçimi ve
biçimleniflleri, tamamen bulunduklar›
mekâna ve kullan›m amac›na uygun
olarak ele al›nm›fllard›r.

24-a

24-b

heykellerin sergilendi¤i bölüme geçiflte
görülür. Girifl holü ile sergi holünün
döfleme kaplamas› farkl›d›r. Bu farkl›l›k
bir basamakla vurgulanm›flt›r. Ayr›ca yeni
döfleme kaplamas›, Scarpa’n›n restorasyon
anlay›fl›n›n da bir göstergesi olarak,
duvara belli bir uzakl›kta kesilir ve
dokunmaz (Resim 25). Adeta beyaz prun
tafl›ndan küçük bir kaskat oluflturulmufltur.
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Scarpa’n›n sadece birkaç binas›ndaki merdivenlerini ele ald›k. Bu kadar› bile gerçek
bir mimar›n davran›fl›n›, duyarl›l›¤›n› ve
sorumlulu¤unu anlatmaya yeter diye
düflünüyoruz.
Amac›m›z, ustalar›n yol göstericili¤inde
mimar adaylar›n›n ve genç mimarlar›n
yolunu ayd›nlatmakt›r l

‹kinci önemli ve dikkate de¤er basamak
da, ç›k›fl holünden (girifl holü ile ç›k›fl holü
aras›nda) girifl holüne dönüldü¤ünde
görülür (Resim 26). Beyaz prun tafl› ile
kapl› döflemeler aras›ndaki basamak, iki
parça halinde oyulmufl k›rm›z› Verona
mermeri ile belirginlefltirilmifl ve renk
fark›yla tek basama¤a dikkat çekilmifltir.
Böylece
Say› 1, May›s 1999
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