
 

 

Tarihi Helenistik döneme kadar uzanan bu topraklar Roma ve Osmanlı devletlerinin her döneminde en 

güzide yerleşim yerlerinden biri olarak anıldı. Bunda birçok farklı güzelliğin etkisi vardı şüphesiz. 

Gaziemir ya da eski adıyla Seydiköy geçmişte Levanten ailelerin göz kamaştırıcı konaklarına ev sahipliği 

yapıyordu. Öyle ki İlhan Pınar “17.ve 19 yüzyılda Gezginler” kitabında Seydiköy’deki sayfiye evlerinin 

İstanbul’daki yalılarla boy ölçüşecek güzellikte olduğunu anlatır ve Seydiköy’den “İzmir çevresindeki 

yerleşimler içinde kuşku yok ki en güzeli” diye bahseder. Yine aynı eserde, "Kont Louis Auguste 

Forbin 1817 yılı Hollanda Konsolosluğu yapan aynı zamanda İzmir'in en zengin bankerlerinden 

Kont Hochepied'in Seydiköy'deki bahçesi Avrupa'daki emsalleriyle yarışan güzellikte bir eve 

sahipti" yazılıdır. 

1678 yılında Hollandalı yazar Corneille Le Brun “Bu muhteşem köye hayran kaldım. Çok şahane bir 

ovada yer almış. Bu kadar güzel ve mükemmel olduğu için, İzmir deki konsolosların burada yazlık 

evleri bulunuyor” diye anlatır düşüncelerini. 

Seydiköy tarihin her dönemi gezginlerin uğramadan edemediği güzellikte bir köydü. İzmir’i ziyaret eden ünlü 

Fransız şair ve yazar Mösyö De Lamartine de Seydiköy’le ilgili olarak “Büyük ve güzel bir köy, dağlar 

arasında harika bir yerleşim. Oksijeni ve ormanı bol olması köyü mükemmel bir yerleşim yapıyor.” 

diye bahseder. 

Örnekler böylece uzayıp gider… 

19. yüzyılın ortalarına kadar varlıklı ailelerin yazlık köşkleri ile dolu bu topraklar günümüzde sanayisi, altyapısı 

ve ulaşım olanaklarıyla bambaşka bir çehreye bürünse de hala en gözde ve huzur dolu yerleşim bölgelerinden 

biri olarak kabul edilmektedir. 

ULKA YAPI olarak Mod Gaziemir projesini tasarlarken ilhamımızı geçmişten aldık. Tıpkı Corneille Le 

Brun’ın hayran gözleriyle baktık, Mösyö De Lamartine gibi hissettik, Kont Hochepied’in o meşhur bahçesini 

bu topraklarda bir kez daha yaşatalım istedik. Bizlerin de yaşadığı bu topraklara yaraşır şekilde geçmişteki o 

göz kamaştırıcı konakların izlerini sürmek için yola çıktık. Geçmişin izlerini projemize taşırken, projemiz 

sakinlerinin yeni yaşam alanlarında rahat, huzurlu ve güvenli bir hayat sürdürebilmeleri için her şeyi en ince 

ayrıntısına kadar düşündük. 

 


