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ÖZET
• İran, birçok ülke gibi varoşlaşma sorunuyla karşı karşıyadır. Resmî istatistiklere göre İran nüfusunun 

25 milyondan fazlası varoşlarda yaşamaktadır. 
• Horasan-i Rezevi’nin merkezi olan Meşhed şehri, varoşlaşma açısından İran’da birinci sırada yer 

almaktadır. Meşhed nüfusunun %30’undan fazlası (yaklaşık 1,3 milyon) bu bölgelerde yaşamaktadır. 
• Meşhed’de varoş yerleşim yerlerinde yaşayan 1,3 milyondan yaklaşık 380.000’i yabancı uyruklu olup 

bunların yaklaşık 50.000’i kimliği olmayan bireylerden oluşmaktadır.
• 1960’lardaki toprak reformu, 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı, Afganistan iç savaşı ve inanç turizmi 

hizmetlerinin gelişmesi; Meşhed’e göçün başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.
• Meşhed’in varoş bölgelerindeki memnuniyetsizlik her zaman yüksek seviyede olmuştur. Mayıs 1992, 

Aralık 2017 ve Kasım 2019 yıllarında gerçekleşen protestolarla şehrin varoş bölgelerinden olan Kuy-i 
Tullab bölgesinde, söz konusu memnuniyetsizlik ortaya çıkmıştır. 

• Bu çalışma, Meşhed’de varoşlaşmanın boyutlarına ek olarak şehrin; sosyokültürel, ekonomik, 
siyasal, güvenlik ve altyapı sorunları da dâhil olmak üzere genel sorunlarını incelemektedir.

 Anahtar Kelimeler: Varoşlaşma, Horasan-i Rezevi, Meşhed, Protestolar, Toplumsal ve Siyasal Çözülmeler

SUMMARY
• Iran, like several other countries, is facing the problem of suburbanization. According to official statistical 

data, more than 25% of the Iranian population lives in the suburbs. 
• Mashhad, the capital of the Razavi Khorasan Province, occupies the first place in suburbanization in Iran. 

More than 30% of its population (approximately 1.3 million) live in the suburbs. 
• Approximately 380 thousand out of 1.3 million who live in the suburbs are foreigners, and 50 thousand of them 

do not have an identity card.
• The Iranian land reform in the 1960s, the Iran-Iraq War in the 1980s, the civil war in Afghanistan, and the 

development of faith tourism represent the primary reasons behind the migration to Mashhad.
• The level of dissatisfaction in the suburbs of Mashhad has always been high. The protests in May 1992, December 2017, 

and November 2019 manifested the dissatisfaction in the Kuy-ei Toullab region as one of the suburbs in the city. 
• This study examines the general problems of the city, including the extent of the suburbanization in Mashhad 

and its socio-cultural, economic, political, security, and infrastructural issues. 
 Keywords: Suburbanization, Razavi Khorasan Province, Mashhad, Protests, Social and Political    

Disengagements 

       چكیده
ایران مانند بسیاری از کشورها با معضل حاشیه نشینی روبروست. طبق آمارها، حدود یک سوم جمعیت این کشور معادل 25   •

میلیون نفر حاشیه نشین هستند.
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با بیش از ۳0 درصد جمعیت معادل ۱.۳ میلیون حاشیه نشین، نخستین شهر حاشیه   •

نشین ایران است.
از میان این ۱.۳ میلیون حاشیه نشین، نزدیک ۳۸0 هزار نفر اتباع خارجی هستند و از این تعداد، حدود 50 هزار نفر فاقد   •

تابعیت و مدارک شناسایی اند.
بخش  توسعه خدمات  و  افغانستان  داخلی  دهه شصت، جنگهای  در  ایران و عراق  دهه چهل، جنگ  در  ارضی  اصالحات   •

گردشگری مذهبی، از دالیل عمده مهاجرت به کالنشهر مشهد بوده است.
نارضایتی در مناطق حاشیه نشین مشهد همواره باال بوده و به بروز اعتراضات کوی طالب در سال ۱۳7۱، دی ماه ۱۳96   •

و آبان ۱۳9۸ در مناطق حاشیه نشین این شهر منجر شده است.
در این پژوهش عالوه بر بررسی جنبه های حاشیه نشینی در مشهد، به آسیبهای عمومی مناطق حاشیه نشین این شهر از جمله   •

آسیبهای اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی-امنیتی و زیرساختی پرداخته می شود.
      كلید واژه ها: حاشیه نشینی، خراسان رضوی، مشهد، آسیبها، اعتراضات 



Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

4

Giriş 

Kentleşme hızının ve göç hareketlerinin bir sonu-
cu olarak varoşlaşma, genel itibarıyla bireylerin ken-
tin sunduğu imkânlardan faydalanamaması ve kent 
yaşamına uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan 
bir olgu olarak ele alınmaktadır.  Bu olgu, kentlerde 
ekonomik ve sosyal sorunlara neden olarak kentin 
hem fiziksel hem de toplumsal yapısını etkilemek-
tedir. Ekonomi alanında; işsizlik, kentlerarası eşit 
kentleşmeme, alt yapı hizmetlerinde sorun ve konut 
problemi oluşurken sosyal alanda özellikle göç eden 
bireylerin göç ettikleri kente uyum sağlayamaması ve 
yabancılaşma sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu 
sorunlar ise bireylerin şiddete ve suça yönelerek kent 
güvenliğini tehdit etmesine ve kentsel halk hareketle-
rine zemin hazırlamaktadır. 

İran’da varoşlaşma sorununun temelinde, Pehlevi 
Dönemi’ndeki modernleşme süreci, Devrim’e gi-
den yıllarda kitlelerin göç hareketleri ve İran-Irak 
Savaşı’nın kentleri tahrip eden etkisi yatmaktadır. 
Başkent Tahran’dan sonra en çok göç alan Horasan-i 
Rezevi’nin yönetim merkezi Meşhed hem diğer iller-
den hem de Horasan-i Rezevi’nin ilçelerinden göç 
almaktadır.  Kentin altyapısı ise bu göç hareketlerini 
kaldıramamakta ve kentte yönetsel, toplumsal ve eko-
nomik krizlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  
Bu krizler ve halkın talepleri, 2017 yılında Meşhed’de 
başlayan ve İran geneline yayılan protestolarda oldu-
ğu gibi toplumsal hareketlere zemin hazırlayabilir. 

Bu doğrultuda İRAM, “Huzistan’da Varoşlaşma: 
Sorunlar ve Sonuçlar”1 başlıklı analizde olduğu 
gibi konunun; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
denklemleri değiştirmedeki önemine binaen İran’ın 
önde gelen varoşlaşmış illerindeki varoşlaşma so-
runlarını değerlendirmiştir. Konu hakkındaki ikinci 

1 İlgili analize erişmek için bk. https://iramcenter.org/huzistanda-varoslasma-
sorunlar-ve-sonuclar/.

analiz olan bu çalışmada, Horasan-i Rezevi ilinin 
yönetim merkezi olan Meşhed ele alınmıştır. 

1. İran’da Varoşlaşma

Tarihsel açıdan İran’da varoşlaşmanın geçmi-
şi 1900’lü yıllara kadar gitmekle beraber bu du-
rum, 1960’lı ve 1970’li yıllarda ivme kazanmış-
tır. Bu yıllarda en hızlı varoşlaşma; Tahran, Şiraz, 
Meşhed, Zahidan, Tebriz ve Kirmanşah illerinde 
gerçekleşmiştir (Rabbani vd., 2006). Devrim’den 
sonra ise varoşlaşma hızı artmıştır. Örneğin 2016 
yılı nüfus sayımına göre ülkedeki 1.234 kentin 
538’i, kentsel alanda bulunan köylerden oluşmak-
tadır. Bu rakam, İran’da illerin %42’sine tekabül 
etmektedir. Öte yandan İran’ın toplam 37.769 kö-
yünden yaklaşık 4.000’i, kentsel alanda yer almak-
tadır. Bu da ülkenin toplam köy sayısının %11’ine 
tekabül ederek ülke genelindeki köy nüfusunun 
%17’sini, yani 3.400.000 kişiyi kapsadığı anlamına 
gelmektedir. Mevcut yerleşim modeli dikkate alın-
dığında bu 4.000 köy, önümüzdeki yıllarda varoş 
bölgeler hâline gelecektir (Behmei vd., 2019, s. 
130). Huzistan’da varoşlaşmanın ele alındığı yuka-
rıda zikredilen çalışmada verilen bilgiler doğrultu-
sunda resmî raporların şeffaf olmaması nedeniyle 
tam rakamın verilemeyeceğini fakat nüfusun 11 
ila 38 milyonunun varoşlarda yaşadığını belirtmek 
mümkündür. 

Bu çalışmada Meşhed’de varoşlaşma ele alına-
caktır. Araştırmanın en önemli hedeflerinden biri, 
varoşlaşmanın temel nedenlerinin araştırılması 
ve bunun kent hayatında ürettiği patolojik sonuç-
ların ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada Horasan-i 
Rezevi ilinde varoşlaşma ile ilgili istatistikler ve 
konu ile ilgili ulusal ve yerel yazılı kaynaklardan 
yararlanılmıştır. 

2. Horasan-i Rezevi İli
Bu bölümde öncelikle Horasan-i Rezevi ilinin ve 

Meşhed ilçesinin kısa bir tanıtımı istatistiklerle bir-
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likte sunulacaktır. Ekonomik ve sosyal göstergeler, 
varoşlaşma ile yakından ilişkilidir. Bu anlamda sos-
yoekonomik koşulların iyileştirilmesi, varoşlaşma 
sorununun çözümünde önemli bir rol oynayabilir. 
Aksi takdirde sosyoekonomik koşullar kötüleştikçe 
bu bölgelerin varoşlaşma olasılığı ve beraberinde 
gelen toplumsal çözülmeler artabilir. 

2.1. Demografik Veriler

İran’ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan-i 
Rezevi ili; kuzeyden Türkmenistan, doğudan 
Afganistan ile sınır komşusudur. Batı ve kuzeybatı-
dan ise Kuzey Horasan ve Simnan illeri, güney ve 
güneybatıdan ise Güney Horasan ve Yezd illeri ile 
çevrilidir. Yaklaşık 116.486 km2lik yüz ölçümüne 
sahip olan bu il, İran’ın toplam yüz ölçümünün 
%7’sine denk gelmektedir ve 29 ilçe, 71 bucak, 77 
şehir2 ve 165 köyden oluşmaktadır. 
2 İran İdari Taksimat Kanunu’na göre nüfusu 10.000 kişi ve üzeri olan yerleşim 

yerleri şehir olarak tanımlanmıştır.

2018 verilerine göre Horasan-i Rezevi’nin 
nüfusu 6.434.171 kişiden oluşmaktadır. Bu da 
İran nüfusunun %7,7’sine karşılık gelmektedir. 
Bu veri, 2011 yılında 5.994.402 olan nüfusa kı-
yasla yıllık nüfus artış hızının ortalama %1,4 
olduğunu göstermektedir. Bu nüfusun %50,5’i 
erkek, %49,5’i kadındır. İlin en kalabalık ilçe-
si yaklaşık 3,5 milyon nüfusu ile ilin yönetim 
merkezi olan Meşhed, en az nüfusa sahip ilçesi 
ise 22.000 nüfusu ile Daverzen’dir. İl nüfusunun 
%73’ü kentsel bölgelerde, %27’si de kırsal bölge-
lerde yaşamaktadır. Tablo 1, kentsel-kırsal bölge-
lerde yaşayan nüfusu göstermektedir.

Öte yandan il nüfusunun yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında nüfusun; %26,9’unun 0-14, 
%67,5’inin 15-64 ve yaklaşık %5-6’sının 65 yaş üstü 
yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. İldeki nüfu-
sun yaş ortalaması ise 29,7 iken il nüfusunun %25’ini 

Harita 1: Horasan-i Rezevi’nin İlçeleri ve Komşuları

Kaynak: Meşhed Rizeh Belediyesi, 2021.
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gençler oluşturmaktadır (Qudsonline, 2021). 
Okuryazarlık açısından il nüfusunun %89’u okurya-
zardır. Okuma yazma oranı kentsel alanlarda %92, 
kırsal alanlarda ise %81’dir (İran İstatistik Kurumu, 
2019, s. 31). 2016 yılı verilerine göre Meşhed’in va-
roş bölgelerinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 
yaklaşık %25’tir (Khabaronline, 2016). 

2.2. İldeki Göç Akışı
Bu ilde iki tür göç hareketi gerçekleşmektedir. 

Bunlar Horasan-i Rezevi ilçeleri arasındaki il içi göç 
ve ilin diğer illerden aldığı göç şeklindedir. Son ve-
rilerde ildeki toplam göçün %64,82’sinin, ilin kendi 
sınırları içindeki yer değiştirmelerden kaynaklan-
dığı görülmektedir (Zerkani vd., 2016, s. 94). Bu 

İlçeler Toplam Kent Sakinleri Kır Sakinleri

Aile Nüfus Aile Nüfus Aile Nüfus 
İl Geneli 1.938.546 6.434.171 1.422.109 4.700.924 516.437 1.733.247
Baherz 15.525 54.615 2.536 9.044 12.989 45.571

Becestan 10.011 31.207 4.881 15.167 5.130 16.040
Berdesken 23.732 75.631 11.075 36.502 12.657 39.129

Binalud 21.859 69.638 10.954 34.985 10.905 34.653
Çınaran 45.078 154.902 29.324 99.129 15.754 55.773

Cuyin 16.680 54.290 4.443 14.783 12.237 39.507
Çağatay 14.923 49.175 2.670 9.268 12.253 39.907

Daverzen 7.678 21.911 885 2.744 6.793 19.167
Dergez 22.778 72.355 13.684 43.635 9.094 28.720

Feriman 28.641 99.001 17.276 58.966 11.365 40.035
Firuze 11.783 37.539 2.117 7.158 9.666 30.381

Günabad 27.607 88.753 15.305 50.899 12.302 37.854
Haf 36.399 138.998 17.883 67.508 18.516 71.490

Halilabad 16.684 51.701 6.224 19.211 10.460 32.490
Hoşab 11.883 37.181 1.751 5.932 10.132 31.249

Kaşmer 52.778 168.664 33.476 107.969 19.302 60.695
Kelat 10.708 36.237 3.257 11.432 7.451 24.805

Kuçan 52.849 174.493 30.287 102.198 22.562 72.295
Mehvelad 15.844 51.409 6.647 21.945 9.197 29.464

Meşhed 1.021.027 3.372.588 917.352 3.012.090 103.675 360.498
Nişabur 142.539 451.769 92.411 293.776 50.128 157.993
Roşthar 17.566 60.689 3.850 14.164 13.716 46.525

Salihabad 11.485 43.426 2.198 8.625 9.287 34.801
Sarahs 26.931 97.518 12.141 43.420 14.790 54.098

Sebzevar 95.552 306.409 76.931 250.836 18.621 55.573
Taybad 30.717 117.562 20.596 77.769 10.121 39.793

Türbet-i Cam 60.317 224.245 33.212 123.606 27.105 100.639
Türbet-i 

Haydariye 68.911 224.574 45.804 148.834 23.107 75.740

Zave 20.061 67.691 2.939 9.329 17.122 58.362

Tablo 1: Horasan-i Rezevi’de Kentsel ve Kırsal Nüfus 

Kaynak: İran İstatistik Kurumu, 2019, ss. 156-130.
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göçler genel olarak Mehvelad, Baherz, Dergez ve 
Firuze ilçelerinden Meşhed’e doğru gerçekleşmiş-
tir. Göçün başlıca nedenleri arasında; bulundukları 
yerlerde altapının yetersiz olması, yeterli istihdamın 
sağlanamaması yer alırken; Meşhed’deki iş olanak-
ları, sosyal yaşantı (gelişme ve kentleşme hızındaki 
yükseklik) ve kültürel cazibe merkezlerinin varlığı 
(İmam Rıza Türbesi) yer almaktadır.

İkinci tür göç ise Horasan-i Rezevi’nin dışarıdan 
aldığı göçtür. Horasan-i Rezevi, Tahran’dan sonra 
ülkedeki en büyük ikinci göç alan il statüsüne sa-
hiptir. 2011 yılındaki göç   verilerine göre ülkenin 
diğer illerinden gelen göçmenler yaşam standartları 
ve iş olanakları nedeniyle Horasan-i Rezevi’yi ter-
cih etmiştir. Horasan-i Rezevi’nin ülke genelinde 
gerçekleşen toplam göç içindeki payı %7,36’dır. 
2006-2011 arası beş yıllık dönemdeki il göç eği-
limine göre ülkenin en fazla göç alan ili, 978.811 
kişi ile Tahran olmuştur. Tahran’dan sonra 407.680 
kişi ile Horasan-i Rezevi ve 377.097 kişi ile Isfahan 
illeri bu sıralamada yer almıştır (Mirza Mustafa, 
Kasımi, 2013, s. 74). Horasan-i Rezevi iline ise 

en çok Tahran’dan 27.912 kişi (%6,8) olmak üze-
re Sistan ve Beluçistan’dan 13.884 kişi (%3,4) ve 
Kuzey Horasan’dan 12.012 kişi (%2,94) göç etmiş-
tir (Zerkani vd., 2016, ss. 93-95). 

2.3. Ekonomik Veriler

İran illerindeki önemli sosyoekonomik gös ter-
ge lerin incelenmesi sonucu Horasan-i Rezevi; ya-
şam beklentisi endeksinde 12, eğitim endeksinde 
14, kişi başına üretim endeksinde 16 ve insani ge-
lişme endeksinde 17. sıradadır (Salihi, 2018, s. 39). 
Horasan-i Rezevi’nin İran’ın gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) içindeki payı yaklaşık %12 olup Huzistan, 
Buşehr, Tahran ve Isfahan illerinden sonra beşinci sı-
rada yer almaktadır (ISNA, 2020). Bu ilin 1399 (Mart 
2020-Şubat 2021) bütçesindeki toplam cari ve kalkın-
ma kredileri yaklaşık 2 trilyon 817 milyar tümen olup 
2021 bütçe kanununda 3 trilyon 114 milyar tümen 
olarak belirlenmiştir. Buna göre Horasan-i Rezevi’nin 
1399 yılı (Mart 2020-Şubat 2021) bütçesindeki top-
lam kredisi %10,6 artış gösterirken ülkenin diğer illeri-
nin ortalaması %10,2 artmıştır (IRNA, 2019a). 

Harita 2: İl İçi Göç Rotası

Kaynak: Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı, 2017, s. 7.
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Horasan-i Rezevi’nin ana ekonomik kaynakları 
genellikle Meşhed, Günabad, Nişabur ve Sebzevar 
ilçelerinde toplanmıştır. Ancak buralardaki halk, 
imkânlardan eşit şekilde yararlanamadığı için bu il-
ler, yoksulluk göstergeleri açısından ülke ortalama-
sının üzerindedir. Haf ve Dergez ilçeleri, kaynak ve 
kapasite anlamında alt sıralarda yer almakta; Sarahs, 
Mehvelad, Roşthar, Kuçan ve Kelat ilçeleri yoksul-
luk göstergeleri açısından en düşük seviyelerde bu-
lunmaktadır (Yasuri, 2009, s. 213).

Horasan-i Rezevi’deki hizmet sektörünün GSYH 
içindeki payı, diğer tüm sektörlerden daha yüksek 
olup %61,2’ye ulaşmaktadır. Bunu %15,7 ile tarım 
sektörü, %11,9 ile sanayi ve %11 ile inşaat, su, elekt-
rik ve gaz takip etmektedir. İldeki işsizlik oranı ise 
%13,3’tür. İlin hizmet sektöründeki istihdamının 
payı %45,6, sanayi sektöründeki payı %30,8 ve tarım 
sektöründeki payı %23,6 şeklindedir (Kooperatif, 
Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı, 2017, ss. 35-36). 

12 İmam’dan sekizincisi olan İmam Rıza’nın 
türbesinin bulunmasından dolayı Meşhed, her yıl 
milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. 
1398 yılının ilk 10 ayında (Mart-Aralık 2019) bu 
şehir, 4 milyonu farklı ülkelerden olmak üzere yak-
laşık 37 milyon kişiye ev sahipliği yapmıştır (Iktv, 
2020). Meşhed’e gelen yabancı ziyaretçilerin çoğu 
İmam Rıza Türbesi’ni ziyarete gelirken bir kısmı 
da tıbbi hizmet almak için gelmektedir. Gelen zi-
yaretçilerin ekseriyeti; Kuveyt, Umman, Bahreyn, 
Irak, Lübnan, Pakistan, Hindistan ve Güneydoğu 
Asya ve Uzak Asya vatandaşlarından oluşmaktadır 
(Chamedanmag, 2019). Bu turist hacılar3, ilin eko-
nomisinde önemli yer tutmaktadır. 

Meşhed’de, İran’ın önde gelen vakıflarından 
olan Astan-ı Kuds-i Rezevi Vakfı bulunmaktadır. 
Vakıf, dinî faaliyetlere ek olarak inşaat mühendisli-

3 İmam Rıza Türbesi’ni ziyaret edenlere İran Şia geleneğine göre Hacı Rezevi 
veya Hacı Meşhedi denmektedir. 
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Harita 3: Diğer İllerden Horasan-i Rezevi’ye Göç

Kaynak: Zerkani vd., 2016, s. 96.
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İlçe Baherz Becestan Berdesken Binalud Çınaran Cuyin Çağatay Daverzen Dergez Feriman

Sayı 1.490 2.109 4.556 1.120 7.752 2.407 2.290 631 7.315 4.769

İlçe Firuze Günabad Haf Halilabad Hoşab Kaşmer Kelat Kuçan Mehvelad Meşhed

Sayı 1.484 6.933 5.084 1.826 1.058 13.087 4.223 14.344 2.002 129.038

İlçe Nişabur Roşthar Salihabad Sarahs Sebzevar Taybad Türbet-i 
Cam

Türbet-i 
Haydariye Zave

Sayı 20.557 2.510 590 6.868 20.902 5.814 14.378 15.198 887

İl Geneli 301.222

ği, enerji ve sanayi, gıda ve tarım, sağlık, yatırım ve 
finans gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. 
Ancak gelirlerinin ve varlıklarının miktarı hakkında 
net ve doğru bir bilgi yoktur. Bu Vakfın 2013 yılın-
daki mal varlığının tahminî olarak 95 milyar dolar 
olduğu yönünde bazı görüşler ileri sürülmüştür 
(Asianews, 2021). Bu varlığa sahip olan Astan-ı 
Kuds-i Rezevi, hayır işlerinde bulunarak varoşlaşma 
ile mücadele için bazı tedbirler almaktadır. Varoş 
bölgelerde istihdam yaratmak, konut inşa etmek ve 
bu bölgelerde gıda paketleri dağıtmak; kurumun 
bu bağlamda gerçekleştirdiği faaliyetler arasındadır. 
Örneğin bu Vakıf, evsizlere konut inşa edilmesi için 
Meşhed Belediyesine ve İmam Humeyni Yardım 
Vakfına 20.000 m2lik vakıf arazisi hibe etmiştir 
(IRNA, 2021a). Başka bir program çerçevesinde 
bu Vakıf, varoş bölgesi sakinlerine ayda 10.000 adet 
ihtiyaç paketi dağıtmakta ve bu rakam, Ramazan ay-
larında ikiye katlanmaktadır (IRNA, 2019b). 

2.4. Horasan-i Rezevi İlçelerinin 
Gelişmişlik Endeksi Sıralaması

Horasan-i Rezevi’nin ilçeleri arasındaki çev-
resel olanaklar, insan gücü kalitesi, insani gelişme, 
ekonomik ve sosyal durum, altyapı ve hizmet bile-
şenleri gibi gelişmişlik endeksi sıralaması şöyledir: 
Birinci grupta Meşhed şehri, ikinci grupta Sebzevar, 
Nişabur ve Günabad ilçeleri, üçüncü grupta Kuçan, 
Türbet-i Haydariye ve Türbet-i Cam şehirleri, 

dördüncü grupta Cuyin, Sarahs ve Feriman ilçe-
leri, beşinci grupta Baherz, Kelat, Taybad, Haf, 
Halilabad, Kaşmer ve Çağatay, altıncı grupta 
Çınaran, Mehvelad, Firuze, Berdesken, Roşthar, 
Zave, Dergez, Becestan ve Hoşab ilçeleri yer al-
maktadır (Meleki vd., 2017, s. 42). Dergez, Baherz, 
Mehvelad ve Firuze gibi ilçelerden Meşhed’e göçün 
temel nedenlerinden birinin, bu şehirler ile Meşhed 
arasındaki olanaklar ve hizmetlerdeki önemli farklı-
lıklar ve eşitsizlikler olduğu açıktır. Tablo 2’de il içi 
göç sayıları verilmiştir.

Bu verilere göre en yüksek iç göç, gelişmişlik 
sıralaması yüksek ilçelere doğru gerçekleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle ilin gelişmişlik sıralamasında üst 
sıralarda olan ve birinci ile ikinci grupta yer alan 
Meşhed, Sebzevar ve Nişabur, en fazla göç alan il-
çeler olmuştur. 

3. Meşhed’de Varoşlaşma

Meşhed, İran’daki diğer ilçe ve şehirler gibi iki 
aşamada varoşlaşma sorunuyla karşı karşıya kal-
mıştır; 1960’lardaki toprak reformu ve 1980’ler-
deki İran-Irak Savaşı. İlk aşamada bu ilçe, İran’daki 
birçok şehir gibi toprak reformunun etkisiyle kırsal 
kesimden büyükşehirlere sürülen göçmenlere ev 
sahipliği yapmıştır. Nitekim küçük tarım arazileriy-
le geçimini sağlayamayan çiftçiler, daha iyi geçim 
kaynakları bulmak için Meşhed gibi büyükşehirlere 

akın ederek kayıt dışı yerleşim (gecekondu) böl-

Tablo 2: İlçelere Göre İl İçi Göç Sayısı

Kaynak: Zerkani vd., 2016, s. 10.
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gelerine yerleşmek zorunda kalmıştır (Abadiyan, 
2018, s. 8). Ayrıca kentsel alanlarda kalabalık aile-
lere arazi tahsisi politikası köylülerin, Meşhed’in 
varoş bölgelerine yaygın bir şekilde göç etmesine 
neden olmuştur. 

Bir sonraki dalga İran-Irak Savaşı’nın başlama-
sıyla meydana gelmiş ve savaştan etkilenen birçok 
insan, Meşhed’in varoş bölgeleri dâhil olmak üze-
re ülkenin orta ve doğu bölgelerine göç etmiştir. 
Ayrıca 1978’de Afganistan’da gelişen olaylar ve 
iç savaşın başlamasıyla beraber Meşhed’e yakla-
şık 300.000 Afgan mülteci gelmiştir. Gelenlerin 
çoğunluğu bu şehrin varoş bölgelerine yerleşmiş ve 
özellikle Meşhed’de varoşlaşma artmıştır. 

Öte yandan İmam Rıza Türbesi’nin burada ol-
ması nedeniyle Meşhed’e yerli ve yabancı yatırım 
yapılması, Astan-ı Kuds-i Rezevi’nin gelirinin art-
ması ve varoş bölgelere yardım aktarılması; bu şehre 
göçün artmasına ve varoş nüfusunun hızla büyüme-
sine neden olmuştur (Rahnema, 1996, s. 293). Bu 
gibi nedenler, bu kenti avantajlı kılmış; Meşhed’in 
göç almasına ve varoşlaşmasına sebep olmuştur. 

Tahran’dan sonra İran’ın en kalabalık ikinci 
şehri olan Meşhed; varoşlaşmada ilk sırada yer 
almakta, en fazla varoş nüfusu burada yaşamak-
tadır. Horasan-i Rezevi’deki varoşlaşma sorunu, 
sadece Meşhed’i değil; Sebzevar, Nişabur ve hatta 
Türbet-i Haydariye gibi ilçeleri de kapsamaktadır. 
Son verilere göre Meşhed’deki 3,5 milyonluk nü-
fusun 1,3 milyondan fazlası varoş bölgelerde ya-
şamaktadır (Hamshahrionline, 2021) ve bunların 
yaklaşık 380.000’i İranlı değildir (Shahraranews, 
2020). Horasan-i Rezevi’de varoş nüfusu bakımın-
dan Meşhed’den sonra 70.000 ile Sebzevar (IRNA, 
2020), 80.000 ile Nişabur (Khatooneshargh, 2020) 
ve 39.000 ile Türbet-i Haydariye ilçeleri gelmekte-
dir (IRNA, 2019c). 

4. Meşhed’in Varoş Bölgeleri 

Meşhed, 12 bölgeye ayrılmıştır. Bu şehrin 
varoş nüfusunun çoğunluğu yoksun ve nispeten 
yoksun bölgeler olan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 numaralı 
bölgelerde yaşamaktadır. 

Meşhed şehrinin varoş bölgelerinde yer alan 
mahalleler 40 tanedir: Bunlardan Nevid, Fedek, 
Hin-i Arab, Malabad, Nodeh, Kuşk-i Mehdi, Ferizi, 
Mutahhari ve Şehrek-i Hüccet mahalleleri 2. bölge-
de; Hoca Rebii, 14 Masum, Mehrigan, Sisabad, Deh 
Rud, Dervi, Aliabad, Mehr-i Mader, Bilal, Fatimiye, 
Diş Diş ve İslamabad mahalleleri 3. bölgede; Penc 
Ten, Ben-i Haşim ve el-Timur mahalleleri 4. böl-
gede; Hüseyinabad, Nize, Gülşehr ve Emirabad 5. 
bölgede; Baze Şeyh, Şehid Behişti, Kudüs, Şehid 
Recai, Himmetabad ve Şeyh Hasan 6. bölgede; 
Baharistan, Seyidi ve Beytül Mukaddes 7. bölge-
de; Zerkeş, Behrabad ve Kazımabad mahalleleri 
10. bölgede yer almaktadır (Mişkini ve Fahriyan, 
2015, s. 110). Sayılan mahallelerin sınırları Meşhed 
Belediyesi tarafında belirlenmiştir. Bu mahallelerin 
coğrafi konumu Harita 4’te görülebilir. 

5. Meşhed’de Varoşlaşma Sorunları

İran’ın en büyük ikinci metropolü olan Meşhed 
nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü, varoş bölgelerde yaşa-
yan vatandaşlar oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle 
1,3 milyon insan, şehrin varoş mahallelerinde ya-
şamlarını sürdürmektedir (Asre Eghtesad, 2019). 
Varoş bölgelerde yaşayan göçmenlerin 1/3’ünden 
fazlasının göç nedeni işsizliktir. Bu toplumsal kesim-
lerin yaklaşık %25’i iş imkânlarından dolayı göçü 
tercih etmiştir (Asre Eghtesad, 2019). Gelenlerin 
yaklaşık %20’si ise evlendikten sonra bu bölgelere 
taşınmıştır (Tulu Berekati, 2015).

Varoş bölgelerde yaşayanlar en büyük sorunla-
rının güvenlik, kötü şehir planlaması ve sağlık hiz-
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metleri olduğunu belirtmektedir. Bölge sakinlerinin 
%74’üne göre bu mahallelerden sorumlu kurumlar, 
hizmet sunumunda gerekli adımları atmamaktadır. 
Sakinlerin yaklaşık yarısı hiçbir bireyin, gücün veya 
kurumun, bu bölgelerin sorunlarını çözme gücüne 
sahip olmadığını belirtmektedir. Sakinlerin %20’sin-
den daha azı ise mahallelerdeki cami imamlarının 
sorunları çözecek güce sahip olduğunu düşünmek-
tedir (Tulu Berekati, 2015). Bu bölgelerde yaşayan-
lar arasında kamu kurumlarına güvenin son dere-
ce düşük olduğu açıktır. Memnuniyetsizlik, öfke, 
reddedilme ve dışlanma hissi ile sorunların çözü-
münde yer alma noktasında gösterilen isteksizlik; 
Meşhed’in varoş bölgelerinde yaşayan insanların 
sorunlarının bir kısmıdır.

Meşhed’deki gayriresmî yerleşim yerlerindeki 
sorunlara ilişkin veriler, bu şehrin İranlı olmayan 
sakinlerini de kapsamaktadır. Bu konuda kesin ve 
doğru bir verinin bulunmadığının da altını çiz-

mek gerekir. Horasan-i Rezevi Valiliği Yabancı 
Vatandaşlar ve Göçmenler Genel Müdürlüğü ve-
rilerine göre Horasan-i Rezevi ilinde oturma izni 
olan yabancı uyrukluların sayısı 320.000 olup 
bunların çoğu Meşhed’de yaşamaktadır. Ayrıca 
resmî kurumların tahminlerine göre kaçak göç-
men sayısı da yaklaşık 70.000’dir (IRNA, 2021b). 
Bu sayının ne kadarının varoş bölgelerde yaşadığı 
ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
yabancı uyrukluların da Meşhed’in varoş mahalle-
lerinde yaşadıkları ve toplumsal sorunlara maruz 
kaldıkları bir gerçektir.

2014 yılında Meşhed Kaymakamlığı tarafından 
verilen bilgilere göre Meşhed’de yaşayan 315.000 
yabancı uyrukludan 237.000’inin oturma izni bu-
lunurken 78.000’i kaçak yaşamaktadır. Oturma 
izni olan yabancıların tahminen %90’ından fazlası 
varoş bölgelerde hayatını sürdürmektedir. Bu ya-
bancıların; 221.000’i Afgan, 12.000’i Iraklı, 3.000’i 

Harita 4: Meşhed’in Varoş Mahalleleri

Kaynak: Mişkini ve Emir Fahriyan, 2015, s. 110.
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Pakistanlı ve 1.500’ü diğer ülke vatandaşlarıdır 
(Şehr ve Şehrvend, 2014, s. 60). İran’ın resmî ha-
ber ajansı IRNA’da 8 Aralık 2019’da yayımlanan 
verilere göre Meşhed’in varoş bölgelerinde yaşa-
yan nüfusun yaklaşık 300.000’inin yabancı uyruklu 
göçmenlerden oluştuğu belirtilmektedir (IRNA, 
2019d). Ayrıca 2020’de Meşhed Belediye Başkanı 
Muhammed Rıza Kalai’nin açıklamalarına göre 
Meşhed’in varoş bölgelerinde 380.000 yabancı uy-
ruklu yaşamakta ve bunlardan 50.000’inin kimliği 
bulunmamaktadır (Şehrara News, 2020).

2014 yılında Yol ve Şehircilik Bakanlığında 
çıkan bir raporda bu soruna değinilmiştir. Hoca 
Rebii, Dervi ve Kuçan mahallerinde yoğunlaşan 
yaklaşık 35.000 ila 40.000 yabancı uyruklu kişinin 
kimlik belgesinin olmadığı ve uyruklarının bilin-
mediği belirtilmiştir. Bu durum, güvenlik güçleri 
tarafından yabancı servislerle iş birliği yapma ih-
timalleri gözetilerek güvenlik sorunu ve tehdit 
olarak görülmektedir (Şehr ve Şehrvend, 2014, 
ss. 60-61). Verilerin açıklandığı tarihlerden son-
ra da bu durum aynen devam etmiş ve yabancı-
ların birçoğu, yasa dışı yaşamaya devam etmiştir. 
Dönemin Horasan-i Rezevi Valisi Ali Rıza Razm 
Hüseyni’nin 2019’da yaptığı bir açıklamaya göre 
Meşhed’in varoş bölgelerinde güvenlik durumu-
nun kötüleşmesi ve varoşlaşmayla mücadele nede-
niyle Devrim Rehberi’nin talimatıyla DMO İmam 
Rıza Komutanlığına bağlı Şehit Brunsi Toplumsal-
Güvenlik Karargâhı kurulmuştur (IRNA, 2019e). 
Bu Karargâhın temel amacı kamu güvenliğini 
sağlamak, toplumsal ve güvenlik menşeli protes-
toları kontrol altına almak ve toplumsal hasarın 
bir güvenlik sorununa dönüşmesini engellemek-
tir (Tasnim, 2017). Meşhed’deki varoşlaşma so-
runu; sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerden 
çok daha hassas olan siyasi-güvenlik düzeye kadar 

ulaşmış durumdadır ve bu sorunların devam et-
mesi hâlinde öngörülemeyen sonuçları beraberin-
de getireceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak Meşhed’in varoş bölgelerinde ya-
şayanların genel sorunları çeşitli sosyokültürel, eko-
nomik, politik-güvenlik ve altyapı sorunları olarak 
sınıflandırılabilir. Bu sorunlar, ilin yoksul bölgele-
rinde az ya da çok mevcuttur. 

5.1. Sosyokültürel Sorunlar

Varoş hâline gelmiş bölgelerde yaşam her za-
man birçok sosyokültürel soruna yol açmaktadır. 
Madde bağımlılığı, boşanma, okulu bırakma, çocuk 
gelin, aile içi istismar, evden kaçan genç kızlar gibi 
sorunlar bu bölgedeki halkın karşılaştığı sorun-
lardan bazılarıdır. Fuladiyan ve Rızai’nin (1398) 
çalışmalarının sonuçları, Meşhed’deki toplumsal 
sorunların çoğunun varoş bölgelerde meydana 
geldiğini göstermektedir. Örneğin Meşhed Refah 
Örgütünün verilerine işaret edilerek çocuk işçilerin 
çoğunun varoş bölgelerde yaşadığı ifade edilmiştir. 
Bu çalışan çocukların ekseriyeti, Meşhed’deki en 
büyük varoş bölgelerini oluşturan 4 ve 6. bölgeler-
de yaşamaktadır. Bu iki semtteki Bahuner, el-Timur, 
Şeyh Hasan ve Mehriz mahalleleri, çocuk işçilerin 
ikamet ettiği mahallelerdir. Ayrıca Meşhed Refah 
Örgütündeki kayıtlar, hayat kadınlarının çoğunun 
da bu bölgelerde ikamet ettiğini göstermektedir. 

Varoş bölgeler; uyuşturucu kaçakçılığı, kap-
kaç, cinayet, hırsızlık ve güvensizlik gibi sorunların 
da merkezidir. Bazı veriler mahkûmların %75’inin 
varoş mahallelerden olduğunu göstermektedir 
(Fuladiyan, Rızai Bahr Abad, 2019, s. 82). 2014 yılı 
Meşhed Kaymakamlığı tarafından verilen bilgilere 
göre cinayetlerin %65’inden fazlası, diğer suçların 
%40’ı, bireysel çatışmaların %42’si ve soygunların 
%31’i şehrin varoş bölgelerinde meydana gelmek-
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tedir (Şehr ve Şehrvend, 2014, s. 65). Bazı varoş 
bölgeleri kamuoyunda; uyuşturucu ve silah alım 
satımının yapıldığı, çalıntı malların satış yerlerinin, 
haydutların, suçluların ve kanun kaçakçılarının bu-
lunduğu merkezler olarak bilinmektedir. Örneğin 
Kal Zerkeş bölgesindeki Tus Bulvarı, Kuçan Caddesi 
bölgesindeki 65. Tus Bulvarı, Hoca Rebii mahallesin-
deki Behmen Bulvarı, Kal Dervi bölgesindeki Risalet 
Bulvarı ve Şehit Recai Mahallesi; Meşhed’deki 
yüksek riskli noktalar ve uyuşturucu madde bağım-
lılarının merkezleridir. Bu nedenle bu mahalleler ve 
sakinlerine karşı olumsuz bir bakış vardır. 

5.2. Ekonomik Sorunlar

En önemli ekonomik sorunlar arasında yoksulluk 
ve işsizlik bulunmaktadır. Varoş bölgelerde yaşayan-
ların çoğu iş aramak için bu şehre göç etmiş ve mec-
buren bu bölgelere yerleşmişlerdir. Bu bölgelerdeki 
yerleşimciler, geçimlerini sağlayabilmek için her tür-
lü işi yapmak zorunda kalan göçmenlerden oluşmak-
tadır. Örneğin Meşhed’in en fakir mahallelerinden 
biri olan Sisabad bölgesinde çoğu kişi kendi imkân-
larıyla gıda ürünleri, koyun, çiftlik hayvanları ve bazı 
kuş türleri satmaktadır. Bu bölge, genç uyuşturucu 
satıcılarının da olduğu bir bölgedir. Sisabad, turizm 
bölgesi olan Beynelmilel Çarşı, Elmas-ı Şark Ticaret 
ve Eğlence Kompleksi, Movcha-yi Abi Spor ve 
Eğlence Komplekslerinin yakınında yer almaktadır. 
Her gün çok sayıda insan burayı ziyaret etmektedir. 
Ancak turizm bölgesine yakın olmasına rağmen rant 
düzeni, göç ve göç edenlerin yerleşim bölgelerine en-
tegre edilmemesi, ikamet edenlerin çoğunun kiracı 
statüsünde olması gibi faktörler nedeniyle Sisabad 
varoş bölge olarak kalmıştır. 

İran’da son yıllarda yüksek enflasyon nedeniy-
le ortaya çıkan bir diğer sorun şehir merkezinde 
yüksek kirayı karşılayamayan ve daha ucuz yerler 
bulmak amacıyla varoş bölgelere taşınmak zorun-

da kalan kiracılardır. Ekonomik kaygılar nedeniyle 
bu bölgelerde yaşayan birçok insan, cüzi ücretlerle 
merdiven altı işlere yönelmek zorunda kalarak her 
türlü suça karışabilmektedir (IRNA, 2019d).

5.3. Siyasi Sorunlar ve 
Güvenlik Problemleri

Eğitim olanaklarının eksikliği, bölge sakinleri-
nin düşük geliri, genel yoksulluk, yoğun nüfus ve en 
önemlisi de dışlanma duygusu nedeniyle bu bölge-
lerde güvenlik kaygıları oldukça yüksektir. Böylece 
varoş yerleşim yerleri sıklıkla itirazların yükseldiği 
ve oturma eylemleriyle geniş çaplı protestoların 
düzenlendiği yerler olmuştur. 1966 yılında Meşhed 
nüfusunun 1/10’u varoş bölgelerde yaşarken 
2016 yılında bu rakam nüfusun 1/3’üne çıkmıştır 
(Tasnim, 2018). Bu bölgelerde nüfusun artması, 
toplumsal ve politik düzeyde memnuniyetsizliğin 
de artması anlamına gelmektedir. 

Halktaki memnuniyetsizlik duygusu, toplum-
da çok farklı olumsuz olaylara yol açabilmektedir. 
Yaşam standartlarından memnuniyetsizlik, yük-
sek fiyatlar, enflasyon, ayrımcılık, eşitsizlik gibi 
nedenler; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 numaralı varoş böl-
gelerindeki protestoların ana nedenlerinden bi-
ridir. Özellikle büyükşehirlerde varoş bölgelerin 
yayılması; memnuniyetsizlik, güvensizlik ve isyan-
ları da tetikleyecektir. Bunun sonucunda da ciddi 
güvenlik sorunları ortaya çıkacaktır.

Meşhed’de Kuy-i Tullab bölgesi sakinlerinin Mayıs 
1992’de gerçekleştirdikleri geniş protestolar buna 
örnektir. Protestolar, varoş bölgelerde yaşayanların 
evlerinin yıkılma girişimi ve Kuy-i Tullab bölgesinde 
bir veya iki öğrencinin öldürülmesi sonucu başlamış-
tır. Protestolar şiddetlenince mesele bir güvenlik so-
rununa dönüşmüş ve Meşhed genelinde binlerce kişi 
sistem karşıtı sloganlar atmıştır. Meşhed’den sonra bir 
haftadan kısa bir süre içinde protestolar Tahran, Arak 
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ve Şiraz gibi diğer şehirlere de yayılmıştır (Sharghdaily, 
2019). Bu konu daha sonra Aralık 2017 ve Kasım 
2019’da yüksek fiyatlar ve geçim sorunları için ger-
çekleşen protestolarda tekrarlanmıştır. Aralık 2017 
Protestoları Meşhed’in varoş bölgelerinde başlamış ve 
şiddeti artarak bütün İran’a yayılmıştır. 

Gecekondulaşma konusu ve bunun tehlikeli so-
nuçları, son yıllarda hem merkezî hükûmetin hem 
de Meşhed’deki güvenlik yetkililerinin odak noktası 
olmuştur. Nitekim kurulan Şehit Brunsi Karargâhının 
faaliyet alanı Meşhed’in varoş bölgelerini kapsamakta-
dır. Karargâhın asıl görevi bölge halkını Besic Teşkilatı 
çerçevesinde örgütleyerek kendi bölgelerindeki hasar-
larla mücadele etmesini sağlamaktır. Brunsi Karargâhı, 
2020 yılına kadar Meşhed’in varoş bölgelerinde 
150’den fazla anaokulu ve 200’e yakın kültür evi açmış-
tır. 105.000’den fazla geçim paketi, 45.000 kırtasiye 
paketi, öğrenciler için 20.000 gıda paketi ve 1.500 aile-
ye çeyiz paketi dağıtmıştır (Javanonline, 2020).

5.4. Altyapı Sorunları

Meşhed’in varoş bölgelerinde asfalt yollar, 
elektrik, katı atık depolama tesisleri ve kanalizas-
yon sistemi gibi gerekli altyapı tesisleri bulun-
mamaktadır. Meşhed Su ve Kanalizasyon Şirketi 
Müdürlüğüne göre Meşhed’in varoş bölgeleri için 
300 km’si acil uygulanması gereken 600 km’den 
fazla şehir kanalizasyon toplama şebekesine ihtiyaç 
vardır. Ancak mevcut kapasitenin %50’si yeni bir 
arıtma tesisi gerektirdiğinden dolayı bu arıtma te-
sislerini uygulayacak bir yatırımcı bulunana kadar 
bu projelerin uygulanması mümkün değildir.

Horasan-i Rezevi Çevre Koruma İdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı’na göre Meşhed’deki kirliliğin 
%71’den fazlasının kaynağı, şehrin varoş bölgele-
rinde bulunan fabrikaların faaliyetlerinden kaynak-
lanmaktadır. Meşhed’de bulunan toplam 20.414 

endüstriyel atölye ve tarım atölyesinden 4.300’ü 
gayriresmî yerleşim bölgelerinde yer almakta ve 
bunlar hububat yetiştiriciliği, sığır ve koyun yetişti-
riciliği, kümes hayvanlarının kesimi, şeker üretimi, 
tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi, teks-
til ürünleri imalatı, giyim imalatı, ayakkabı imalatı 
ve inşaat malzemeleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca bu 
bölgelerdeki yapılaşma, şehircilik yasalarına aykırı 
olarak yapılmaktadır. Örneğin Kala-yi Sahtiman 
bölgesinin sokakları çöp yığınlarıyla doludur (Şehr 
ve Şehrvend, 2014, ss. 133-108). 

Meşhed’in varoş bölgeleri, sağlık altyapısı ek-
sikliğinden de muzdariptir. Şehrin varoş bölgele-
rinde sağlık hizmetlerinin sağlanmasından Meşhed 
Tıp Bilimleri Üniversitesi sorumludur ve bu 
Üniversitenin hizmetleri hiçbir şekilde yeterli de-
ğildir. Öte yandan bu bölgelerde görevlendirilen ve 
belirli dönemlerde ücretsiz sağlık hizmeti sunması 
gereken sağlık birimleri, ücretlidir ve tıbbi hizmet 
vermeye elverişli de değildir. 

Varoş bölgelerdeki bir diğer altyapı sorunu da bu 
bölgelerin eğitim alanı noktasında mekânsal yeter-
sizliğe sahip olmasıdır. Meşhed’in varoş bölgelerinde 
kişi başına düşen eğitim alanı 1 m2den az iken ülke 
genelinde bu rakam 5,2 m2dir (Khabarban, 2019). 
Horasan-i Rezevi Okulları Yenileme, Geliştirme 
ve Teçhizat Genel Müdürlüğünün verilerine göre 
133.000 öğrencinin, 1.455 derslikli 194 okula ihtiyacı 
vardır. Meşhed’in kişi başına düşen ortalamasına yani 
3,5 m2ye ulaşması için 469.000 m2 yeni eğitim alanının 
inşa edilmesi gerekmektedir (YJC News, 2021). 

Sonuç

Meşhed sahip olduğu imkânlar nedeniyle göç 
alan bir şehirdir. Son 40 yılda bu şehre göç artmış 
ve bunun sonucunda varoş bölgelerde yerleşim de 
çoğalmıştır. Horasan-i Rezevi ilinin bazı bölgelerin-
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deki yer altı su hacminin azalması ve şiddetli kurak-
lığın ülkenin doğu bölgesini etkilemesi nedeniyle 
Meşhed’e göç iki katına çıkmıştır. Öte yandan İmam 
Rıza Türbesi’nin Meşhed’de olması ile ekonomik 
ve kültürel pazarının canlılığı, şehirde düzensiz bir 
göçe neden olmuştur. 

Meşhed’in etrafındaki geniş arazilerin %92’sinden 
fazlasının mülkiyeti Astan-ı Kuds-i Rezevi’dedir 
(ISNA, 2020). Belediye ve valilik, Yol ve Şehircilik 
Bakanlığı dâhil olmak üzere devlet kurumlarının 
varoş bölgeler üzerinde fazla kontrolü yoktur. Bu 
durum, bu bölgelerde ruhsatsız yapılaşmanın önü-
nü açmıştır. Başka bir ifadeyle Meşhed’e göçün 
artması, bu şehirdeki düzensiz yapılaşma süreci 
ile uyumlu hâle gelmiş ve Meşhed’in varoş bölge-
lerinin daha da genişlemesine zemin hazırlamıştır. 
Vakıflar Teşkilatı ile Astan-ı Kuds-i Rezevi ve devlet 

kurumları arasındaki koordinasyon eksikliğinin bir 
sonucu olarak varoşlaşmanın bıraktığı etkiler kont-
rol edilemez bir hâle gelmiştir.

Meşhed’in varoş bölgeleri ortalama yaşam 
standartlarına uygun değildir. Protestolarla bağ-
lantılı olarak bu bölgelerdeki toplumsal ve siyasal 
çözülmeler, sakinleri arasında çok fazla memnuni-
yetsizlik olduğunu göstermektedir. Uygun ekono-
mik koşulların olmaması, kültürel altyapı ve sağlık 
olanaklarının eksikliği, spor ve eğlence tesislerinin 
eksikliği, yüksek işsizlik oranı ile bölge ahalisinin 
sorunlarının çözülmesine önem verilmemesi; bu 
sorunların devam etmesinin temel nedenlerinden 
biridir. Dolayısıyla bu koşullar, bölgelerde protes-
to olasılığını artırmaktadır. Buna rağmen hükû-
met, bu sorunu önlemek için pratik ciddi adım 
atmamıştır.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 

2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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