
 Yedikule    
 Bostanlarında   
 Neler Oluyor?
Yaklaşık 1500 yıllık bir tarihi geçmişi 
sahip ve İstanbul’un son bostanlarından 
olan Yedikule Bostanlarının büyük kısmı 
İBB tarafından bir park projesi 
kapsamında üzerine moloz dökülerek 
yok edilmektedir.

 Yedikule    
 Bostanlarını Kim  
 Yok Ediyor?
Sit alanı ve tarihi yarımadanın bir 
parçası olan bu arazide; Fatih Belediyesi 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
alan yönetimi ve tarihi yarımada koruma 
amaçlı imar planına aykırı hareket 
etmektedir.

 Yedikule    
 Bostanları'nın
 tarihsel ve
 kültürel önemi   
 nedir?
Bizans ve Osmanlı kültürel Mirası olan 
Yedikule Bostanları Unesco tarafından 
korunması gereken kültür varlıkları 
listesi içinde sayılmaktadır.
Yedikule Bostanları; araştırmacılara göre 
1786 tarihli haritalarda bile yer 
almaktadır.

 Yedikule    
 Bostanları'nın   
 kent
 ekonomisindeki  
 rolü nedir?
Sur içi bostan arazisinden yaklaşık 40 
ton sebze (semizotu, marul, dereotu, 
pazı, lahana, maydonoz, biber, tere, kuzu 
kulağı, karnabahar, patlıcan, mısır ve 
karalahana) ve arazideki 100 meyve 
ağacından yaklaşık 4 ton (incir, dut, nar) 
meyva üretilmektedir.
Bu sebze ve meyveler; Kocamustafa 
Paşa, Fatih, Zeytinburnu, Esenler gibi 
semtlerin pazarlarında satılmaktadır. Bir 
bölümü de Kumkapı Hali’ne gönder-
ilmektedir. Kıt kanaat geçinen semt 
halkının ve İstanbul’un sebze ve meyve 
ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır. 
Aynı zamanda pek çok ailenin ve yerel 
üreticinin de geçim kaynağı Yedikule 
Bostanları’dır. 

 Biz ne istiyoruz,  
 ne yapıyoruz?
Biz, dünyanın en eski kent içi tarım 
arazisi olan bu bostanların şuursuzca 
yok edilmesine karşıyız.
Bu bostanlarda yaşayan kuşlar, böcekler, 
kelebekler, ağaçlar ve tüm canlılar 
kendilerini savunamadıkları için, onları 
da biz insanların savunması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Fatih Belediyesi ve İBB’den, bağlı 
oldukları plandaki taahhütlerine uygun 
davranmalarını ve tarihi ve kültürel 
miraslarımıza, kültür varlıklarımıza 
sahip çıkmalarını talep ediyoruz ve bu 
yönde bir irade oluşturmak için sarfed-
ilen çabalara destek veriyoruz.
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