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Abstract 

Since eleventh century, Anatolia has been a Turkish country as a result of migrations of Yoruk and 
Turkman tribes. Different dialects have appeared as a result of these tribes coming to Anadolu. 

Forming the source of  written language of Turkey Turkish , Anatolian dialects serve as a treasure. 
Anatolian dialects have great importance in terms of  finding equivalents of borrowed words. 

Works about dialects serve as  a limitless source in terms of strategical language researchs. Science of 
dialectology is mainstay of  process of Nations’ presence and of corelating between past and today. 

This work is a dialectology research  for Karakeçili town of Kırıkkale province within the scope of basic 
principles above. Karakeçilis form the backbone of Kayı, founder tribe of Ottoman Empire.. 

Key Words: Karakeçilis, dialect, language, dialects of Turkey Turkish, clan.. 

 

Öz 

11. yy’dan itibaren Anadolu,  Yörük ve Türkmen boylarının göçleri sonucu bir Türk ülkesi olmuştur. Bu 

boyların Anadolu’ya gelmesi burada farklı ağızların oluşmasına sebep olmuştur.  

Türkiye Türkçesi yazı dilinin kaynağını oluşturan Anadolu Ağızları bir hazine niteliğindedir. Yabancı 
kelimelere karşılık bulması açısından Anadolu Ağızları dikkate değerdir.   

Ağız çalışmaları stratejik dil araştırmaları açısından uçsuz bucaksız kaynak niteliğindedir. Milletlerin 
var olma süreçlerinin, geçmişle gün arasındaki bağlantıyı kurmanın dayanak noktasıdır ağız bilimi. 

Bu çalışma da yukarıdaki temel prensip çerçevesinde Kırıkkale ili Karakeçili ilçesine yönelik bir 
dialektoloji incelemesidir.  Karakeçililer Osmanlı imparatorluğunun kurucu boyu Kayıların çekirdeğini 
oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Karakeçililer, ağız, dil, Türkiye Türkçesi ağızları, aşiret. 
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GĠRĠġ* 

 

Anadolu’da olduğu gibi Ģehir ve köylerdeki Türklerin yanında göçebe yaĢayıĢ 

sürdüren önemli sayıda Türkler vardır ki bunlara “Yörük” denilmektedir.
1
 Göçebe 

demek olan Yörük kelimesi de Anadolu’da yörü- fiilinden doğmuĢtur.
2
 

Anadolu’nun Malazgirt zaferini takiben, ikinci olarak da Moğol istilasının 

baĢlamasıyla baĢtan baĢa Türklerle doldurulduğu bilinmektedir. Bu yer değiĢtirme ile 

Anadolu kısa zamanda “Türkmen Ülkesi” haline gelmiĢtir. 

Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin baĢlaması ile Batı Anadolu’daki konar-

göçer Türkmenlerin yürük-yörük diye isimlendirildikleri görülmektedir. Yörük adı 

“yürü-” mastarından türetildiği ve yürüyen sefere koĢan çadır halkı, bir yerde 

durmayıp devamlı yer değiĢtiren manasına geldiği bilinmektedir.
3
 Tarihi terim olarak 

ise yazın yaylaklarda kıĢın kıĢlaklarda göçebe olarak çadırlarda oturan Anadolu 

Türkmenlerine verilen isimdir.
4
  

Anadolu’nun Türkmen ülkesi olmasında öncülük eden ve gelecekte cihan 

devleti kuran aĢiretin mensuplarını oluĢturan Karakeçililer, Anadolu’ya ilk olarak 

Ertuğrul Gazi önderliğinde Hicri VI. asırda ayak basmıĢlardır.
5
 Karakeçili adının 

nerden geldiği konusundaysa iki farklı görüĢ vardır: Karacahisar’ın fethi sırasında kara 

keçilerinin boynuzlarına ıĢıldak bağlamak ve alaycık üzerine kara keçeden örtü örtmek 

suretiyle yaptıkları harp hileleri sırasında Ertuğrul Gazi’nin haydin Karakeçili 

Yörüklerim, haydin Alpleri diye bağırmasından ötürü Karakeçili adını almıĢlardır. 

Karakeçili adının bu olay sebebiyle ortaya çıktığına Karakeçililer de inanmaktadır.
6
 

Diğer bir görüĢe göre EskiĢehir’in (Sultanönü) kuĢatılması sırasında kara 

keçilerin boynuzlarına ġeyh Edebali’nin tavsiyesi üzerine mumlar bağlayarak gece 

baskını yapıldığı ve büyük baĢarı kazanıldığı belirtilerek Karakeçili isminin geldiği 

belirtilir.
7
 

Ankara havalisindeki en kalabalık Türkmen gruplarından biri de 

Karakeçililerdir. Karakeçililerin III. Murat’ın hasları arasında yer aldığı tespit 

                                                
* Bu makale Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) adlı yüksek lisans tezimin “GiriĢ” bölümünden 

oluĢturulmuĢtur.  
1 Faruk Sümer, Oğuzlar(Türkmenler), Ġstanbul, 1999, s. 11.  
2 Faruk Sümer, age, s. 23. 
3 Tufan Gündüz, “Kırıkkale HavalisindeTürkmen Köyleri” , Karakeçili II. Uluslararası Kültür ġenliği 

13-14-15 Eylül 1995, s. 43. 
4 Cevdet Türkay, BaĢbakanlık ArĢiv Belgelerine Göre Osmanlı Ġmparatorluğunda Oymak, AĢiret 

ve Cemaatler, Ġstanbul, 1979, s. 32. 
5 Bedri Özçelik, Kırıkkale Karakeçililerinin Halkbilimi Derlemeleri, Kırıkkale 1995, s. 1 
6 Müjgan Cunbur, “Gözden Kaçan Bir Risale”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi 

ġöleni Bildirileri, ġanlıurfa 1999, s. 28. 
7 Bayram Sakallı, “Karakeçili AĢireti ve Milli Mücadelede Karakeçililer”, Karakeçili III. Uluslararası 

Kültür ġenliği, Kırıkkale, Eylül 20-21 1997, s.16.  
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olunmaktadır. Ankara havalisinde bu aĢirete mensup 51 cemaat bulunmaktaydı. Bu 

cemaatlerden en büyüğü Tosbağa adını taĢıyordu. Bugünkü Elvanköy, Dikmen, 

Kutludüğün, Lalabey, Söğütözü gibi yerleĢim yerleri Karakeçili aĢireti tarafından 

kurulmuĢtur.
8
 

Yavuz Sultan Selim döneminde Karakeçili aĢiretine “Harameyni ġerifeyn 

AĢireti” adı verilmiĢtir.
9
 Sultan Abdulhamit Karakeçililerden öz hemĢerilerim Ģeklinde 

söz ettiği gibi Alman imparatoru Wilhelm’e Karakeçilileri akrabalarım diye 

tanıtmıĢtır.
10

 Yukarıdan aldığımız örnekler aslında Osmanlıların Karakeçili aĢiretine 

vermiĢ olduğu değerin göstergeleridir. 

Kalabalık ve büyük bir aĢiret olan Karakeçililer mensubu oldukları Kayı 

boyunun diğer bazı oymaklarıyla beraber Moğolların baskısı ve saldırıları sebebiyle 

yöneticileri olan Ertuğrul Bey’in idaresinde Horasan-Azerbaycan-Ahlat güzergâhını 

takip ederek Anadolu’ya gelmiĢlerdir.
11

 Bu yolculuğun sonunda tarihe yön verecek bir 

olayda taraf olmak zorunda olan Ertuğrul Gazi cihan imparatorluğunun temellerini 

atmıĢtır.  

Karakeçili aĢireti Bozoklardan Günhan’ın (Oğuz Han’ın altı oğlundan en 

büyüğü) dört kolundan birincisi yani Oğuz’un 24 boyundan en büyüğü olarak bilinen 

Kayı boyuna bağlı bir aĢirettir.
12

 

Osmanlı arĢivlerinde Karakeçililer; Karakeçi, Karakeçili, Karfakeçilü 

Perakendesi, Karakiçili Türkman-ı Karakeçi, Türkman-ı Yörükan Taifesi olarak 

geçmektedir.
13

 AraĢtırmalar sonucunda Karakeçililerin oymak, aĢiret ve cemaat olarak 

Anadolu’nun değiĢik bölgelerine dağılmıĢ olduklarını görmekteyiz. Cevdet Türkay 

Karakeçililerin Diyarbakır Eyaleti, Balıkesir Kazası (Karesi Sancağı), Siverek Kazası, 

Ankara Sancağı Haymana Kazası (Ankara), Birecik (Biret’ül Fırat Sancağı), Kütahya 

Sancağı, Mardin Gördos Kazası (Saruhan Sancağı), Rakka Sancağı, Han-ı Barçınlı 

Kazası (Karahisar-ı Sahip Sancağı) gibi yerleĢim birimlerinde bulunduklarını 

belirtmiĢtir.
14

  

“Yine Abdulhamit döneminde basılan küçük bir risalede o dönemde 

Karakeçililerin Kütahya, EskiĢehir, UĢak, Karahisar (Afyon), Bilecik, (Ertuğrul 

Sancağı), ile Ġnegöl, Bursa, Gemlik, Nazilli, ve Salihli’de 103 köyde Karakeçili 

obalarının bulunduğu belirtilmiĢtir.”
15

 Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu “Anadolu Ġskânında 

Urfa ve Çevresi” adlı makalesinde Türkiye sınırları içinde yerleĢim yerleri olarak değil 

baĢlı baĢına aĢiret adı olarak tam 260 Karakeçili var demiĢtir.
16

 

                                                
8 Tufan Gündüz, “Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri” , Karakeçili II. Uluslar arası Kültür 

ġenliği 13-14-15 Eylül 1995, s. 50. 
9 Yusuf Halaçoğlu, “Anadolu Ġskânında Urfa ve Çevresi”,  Türk Kültüründe Karakeçililer 

Uluslararası Bilgi ġöleni Bildirileri, ġanlıurfa 1999, s. 32.   
10 Ġslam Ansiklopedisi Karakeçili Maddesi, Diyanet Yay., s. 427 
11 Bayram Sakallı, agm, s. 15. 
12 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ġstanbul 1999, s.230. 
13 Cevdet Türkay, age, s. 476. 
14 Cevdet Türkay, age, s. 99. 
15 Üçler Bulduk, “Karakeçili Adlı Risale ve Ġç-Batı Anadolu’daki YerleĢmeleri ile 

Karakeçililer”,Karakeçili III. Uluslararası Kültür ġenliği, 20-21 Eylül 1997 Kırıkkale.  
16 Yusuf Halaçoğlu, agm, s. 23. 
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Karakeçililer Anadolu sınırları içerisinde çok dağınık bir Ģekilde 

bulunmaktadır. Bunlardan Urfa ili Siverek ilçesi Karakeçilileri, hem yoğunluk 

açısından hem de kültürel özellikleriyle diğerlerine göre farklılık arz etmektedir. 

Karakeçililerin sözde ayrı bir topluluk addedilen ve yine Oğuz geleneğine göre 24 

boya ayrılan “Türkman Ekradı” Ģeklinde nitelendirilen Kürt topluluğunun Milan
17

 ve 

Zilan Ģeklindeki iki kolundan Milan yani milliler içinde yer aldıkları ve ikinci sırada 

bulundukları görülmektedir. Bu Karakeçililerin özellikle Urfa’nın Siverek, ViranĢehir, 

Suruç havalisinde yaĢadıkları bilinmektedir. Bunların önemli bir kısmı Fars kültürünün 

etkisinde kalmıĢtır.
18

 Siverek Karakeçililerini “KürtleĢen Türkler” sınıfında 

değerlendiriyoruz. 

Milan topluluğu
19

: Milsn/Miller/Milli, Karakeçili (Siverek, ViranĢehir, 

Suruç), Berezan/Barzan, Cibranlı, Hasenanlı, Zirkan, ġihan, KarabaĢ, Sipkan, 

Seydanlı, Huytu, Siyolar. Yukarıdaki sıralamada görüldüğü üzere Karakeçililer Milan 

topluluğu içinde yer almaktadır.  

Siverek Karakeçilileri kendilerini Türkmen olarak kabul etmektedirler. 

Bunların yaĢamakta olduğu köylerin adları da tamamen Türkçedir. Söz konusu bu 

köyler arasında Ağaören, DeliktaĢ, Karahöyük, Karadibek, Kurtini, BaĢıbüyük, Göllü, 

Mezra, Karacaviran, Mizar, Çobakçur, Karafinik, Bozkaya, Kabasırt, Kabahaydar, 

Sadikli, Salur, Çepni
20

 isimleri oldukça dikkat çekicidir. ġenlikler esnasında orada 

bulunduğumuz süre zarfında her ne kadar Kürtçe konuĢsalar ve yöresel kıyafetlerinde 

Arap-Fars etkisi açıkça görülmesine rağmen bu isimler onların öz be öz Türk 

olduklarının kanıtıdır.  

Karakeçililerde yoğun bir Ģekilde eski Türk adetleri devam etmektedir. 

Karakeçililer kara çadır kullanır, ip bükmek için iğ kullanmaları, Karakeçililerin 

kısrak, at ve katır beslemeleri bu geleneklerin devamıdır. Türkmenler arasında 

Karakeçililer “oba ehli” olarak tanınırlar.
21

  

Abdulhaluk Çay’ın “Her Yönüyle Kürt Dosyası” adlı eserinde belirttiği bu 

geleneklerin yanında benzerlik arz eden bazı inançlar da Kırıkkale Karakeçilileri 

arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Orta Asya Türkleri arasında ruhları memnun etmek 

için gelinin, atın yele ve kuyruğuna kımız saçma ritüeli günümüzde Karakeçili 

aĢiretinde de gelin ve damadın baĢından bolluk simgesi olarak un, buğday, Ģeker, para, 

çerez saçma Ģeklini almıĢtır. 
22

 

                                                
17 Daha geniĢ bilgi için bakınız ġerif M. Fırat, Doğu Ġlleri ve Varto Tarihi, Ankara, 1983, s. 163. 
18 Ġsmail Özçelik, Karakeçililer, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi ġöleni Bildirileri, 

ġanlıurfa 1999, s. 50. 
19 Abdulhaluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara 1993, s. 303.  
20 Abdulhaluk Çay, “Ertuğrul Gazi Karakeçilileri ve Söğüt Yörük Bayramı”, III. Osmanlı 

Sempozyumu, Söğüt 1988, s. 7. 
21 Abdulhaluk Çay, age, s. 294. 
22 Abdulhaluk Çay, age, s. 164. 



 

 
 

Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş         20 

 

Eski Türk inanç sistemine göre, kötü ruhlar ıĢıktan korkar, karanlığı severler. 

AteĢ insanı kötü ruhlardan koruyan, ruhları  uzaklaĢtıran hatta onları yakan, temizleyen 

bir külttür. Kazak ve Kırgızlarda gelin kayınbabanın evindeki ateĢe yağ atıp secde 

eder. Karakeçili aĢiretinde de kına gecesinde mumların yakılması, düğünde oynanan 

oyunlarda sık sık ateĢe yer verilme uygulamaları aslında kaynağını bu düĢünceden alan 

uygulamalardır.  

Eski Türk hayatında önemli fonksiyonları olan “yer su kültü”  Türklerin 

Ġslamiyeti kabul etmelerinden sonra uzun bir süre etkisini sürdürmüĢtür.  BaĢkurtlarda 

aileye gelin katıldığında uygulanan “hükündürü” su gösterme merasimine göre gerdek 

gecesinin sabahı köyün kadın ve kızları toplanarak gelini yakınlardaki 

kayınbabalarının su içtikleri ırmak veya göle götürürler. Bu ritüel gelinin çalıĢkanlığını 

göstermesi açısından önemlidir. “onlarda gelin gelmiĢ, çeĢmeye gidiyormuĢ.” diyerek 

ellerine bir bardak alarak çeĢme baĢında toplanırlar.
23

 Eski Türklerde kullanılan daha 

birçok gelenek bugün Karakeçililerde yaygın olarak devam etmektedir.  

Bugün Türkiye sınırlarında Karakeçili topluluklarına hemen her bölgede 

rastlanmaktadır. Kırıkkale-Karakeçili, Ankara-Beypazarı, EskiĢehir, EskiĢehir-

Sivrihisar, Sultanözü, Sivas, KırĢehir, Muğla, Antalya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, 

Bursa, Urfa, Urfa-Siverek, Urfa-Suruç, Gaziantep, Bingöl-Simsor, Denizli, Çorum, 

UĢak, ve Samsun gibi Anadolu’nun birçok bölgesinde Karakeçililere rastlamak 

mümkündür.
24

 Ayrıca Yukarı Fırat havzasında Elazığ, Tunceli illerimizde Karakeçili 

mensuplarının meskun oldukları bilinmektedir.
25

 Bu Karakeçililer her tarafta aynı adla 

anılmamaktadır. Elazığ Karakeçilileri Çarsancaklar, Gaziantep Karakeçilileri ise 

Albayramlar olarak ada almıĢlardır.
26

 

 

KIRIKKALE KARAKEÇĠLĠLERĠ 

 

TARĠHĠ 

 

Karakeçili aĢireti Anadolu’yu yurt tutan 24 oğuz boyundan Kayılara bağlı 

büyük bir topluluktur.
27

 Kırıkkale ilinin Karakeçili ilçesinde yaĢayan Karakeçili 

Yörükleri, Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaĢayan Karakeçililerle akrabadır. Aynı 

zamanda kendilerini Kayı boyundan kabul etmektedirler. Her yıl Eylül ayının ikinci 

haftasında Söğüt’teki Ertuğrul Gazi’yi anma programına katılmak için Bilecik ilinin 

Söğüt ilçesine gitmektedirler. Bunu bir bayram olarak değerlendirip Söğüt’te olan bu 

programa “Yörük Bayramı” demektedirler.  

                                                
23 Gülin Öğüt Eker, “Karakeçililerde Eski Türk Ġnançları”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar 

arası Bilgi ġöleni, ġanlıurfa 1999, s. 111.  
24 Gülin Öğüt Eker, agm, s. 108 
25 M. BeĢir AĢan, Yukarı Fırat Havzasında Karakeçililer, VII. Osmanlı Sempozyumu Bildirileri, Eylül 

1992 Söğüt, s. 42 
26 Ġsmail Özçelik, agm, s. 52 
27 Tuncer Gülensoy, Karakeçili, Ortadoğu Gazetesi, 24 Aralık 1994, s. 2 
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Hiçbir seferden geri kalmamıĢ Karakeçili oymağı, Yavuz’un görkemli 

seferlerine katılmıĢ gösterdikleri mertlikten dolayı kendilerine Ģeref ünvanı verilmiĢtir.  

Karakeçililer Ulu Yörük aĢiretinin bir boyudur. Ulu yörükler Uluğ Bey’in 

adını almıĢ olabilirler. Ankara (h. 3 Muharrem 998/m.1589) tarihli Ģeriyye sicilinde 

Yörükân-ı Karakeçili dendiği gibi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivinde 982 

tarihli 16-756 yp’de kayıtlı Ulu Yörük denmesi de bundan ileri gelse gerektir.  

Aynı zamanda buradan elde edilen yazılı belgede Ģu bilgiler bulunmaktadır.  

1583 tarihli Ģeriyye sicilinde “Karakeçili Köyü mukataası” ibaresi geçer. 

Mukataa; bağ, bahçe, arsa haline getirilen ekim toprağı için ödenen bedeldir. Buna 

göre 1583 yıllarında Karakeçililer, Ankara’nın Bala yakınlarına yerleĢmiĢlerdir.  

Kırıkkale Karakeçilileri elde bulunan bilgi ve belgelere göre, 1786 yılında 

Bala nahiyesine bağlanmıĢtır. Daha sonra Bala’nın ilçe olmasıyla Karakeçili nahiye 

olmuĢtur. (1957) 1957 yılında belediye teĢkilatı kurulmuĢtur. 20/05/1990 tarih ve 3664 

sayılı kanun gereği ilçe yapılıp Ankara ilinden ayrılarak AkkoĢan ve Sülübük köyünü 

bünyesine bağlayarak Kırıkkale iline bağlanmıĢtır.
28

 

 

Ġlçenin Coğrafi Yapısı 

 

Ġlçe arazisi Kuzey’deki 1450 rakımlı Küre, Güney’inde 1351 rakımlı PaĢa 

(Barek, Bayrek) ve Aladağların umumiyetle Doğu’ya Kızılırmak nehri vadisine 

yönelen tatlı, meyilli, hafif dalgalı çıplak sırtlarından ve Güney-Kuzey istikametinden 

uzanarak Kızılırmak vadisiyle birleĢen AkkoĢan Özü vadisinin geniĢ, düz tabanından 

ibarettir. Batısında Bayram Kalesi (Bayram Tepesi) yer almaktadır.  

Ġlçenin Doğu’ya bakan toprakları, bugünkü Kapulukaya baraj gölünün sıfır 

noktası olarak bilinen yerle birleĢmekte olup bu göl sahası Karakeçili ilçesine tabii bir 

güzellik kazandırmaktadır.  

Ġlçenin denizden yüksekliği 840 rakımdır, yüzölçümü 22.500 hektardır.  

Kırıkkale ili Karakeçili ilçesi, Ankara ili Bala ilçesinin kuzeydoğusunda olup, 

60 nolu Ankara-Bala-Kayseri yolunda Ankara’ya 97. Km uzaklıktadır. 

Kuzeydoğusundan 33 km asfalt bir yolla Kırıkkale iline bağlı olması nedeniyle ulaĢım 

yönünden rahat denilebilecek bir yerde bulunmaktadır.  

Ġlçede bulunan minibüsler ve belediye otobüsleri ulaĢım sağlayan araçlardır. 

Hem Ankara’ya hem de Kırıkkale’ye her saat araba bulmak mümkündür.  

Bitki örtüsü bozkırdır. Yalnız Kızılırmak kıyıları ve Kapulukaya barajı 

kıyıları yeĢil alanlardır. Daha çok kavak ve söğüt ağacının varlığı görülmektedir.  

                                                
28 Yukarıdaki bilgiler 1999 yılı Kırıkkale il yıllığından özetlenerek alınmıĢtır.  
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Karasal bir iklime sahiptir. KıĢ mevsimi soğuk, yaz mevsimi kurak 

geçmektedir. Ġlkbaharda özellikle kırkikindi yağmurları görülür.  

 

Ġlçenin Nüfusu 

 

Ġlçenin 1985 yılında nahiye olduğu dönemdeki 16 köy ile beraber toplam 

nüfusu 16.335 olarak gösterilmektedir.  

1990 yılında Ankara’nın Bala ilçesine bağlı nahiye olmaktan çıkıp 

Kırıkkale’nin bir ilçesi haline getirilmiĢtir. Köylerin 14 tanesi Karakeçiliden 

ayrılmıĢtır. Ġki köy ve bir de ilçe merkezinin nüfusu 7270 olarak belirlenmiĢtir. Ġlçenin 

merkez nüfusu 6063 kiĢi, ilçeye bağlı AkkoĢan köyü 253, Sülübük köyü ise 209 kiĢi 

olmak üzere 6521 kiĢidir. Ne dıĢarıya göç olmakta ve ne de ilçeye önemli ölçüde göç 

olmaktadır. Ancak iĢ bulma maksadıyla Ankara’ya gidildiği gözlenmektedir.  

Karakeçilide iktisadi faaliyet kollarına göre çalıĢan nüfusu 1999 yılı Kırıkkale 

il yıllığından aldığımız bilgilere göre Ģu Ģekilde oranlamamız mümkündür: Ziraat, 

avcılık, ormancılık, sektörlerinde 1377 kiĢi  % 71, imalat ve maden sanayisinde 112 

kiĢi %8, ticaret, inĢaat ve bayındırlıkta 97 kiĢi % 5, diğer toplam hizmetlerde çalıĢanlar 

ise 329 kiĢi olup toplam yüzdeye oranı %17’dir. 

 

Ġlçenin Eğitim ve Öğretim Durumu  

 

Karakeçili’ye 1927 yılında ilkokul açılmasına rağmen okuma yazma oranı 

düĢüktür. Bunun sebebini geniĢ tarım alanlarına, hayvancılığa, ve kız çocuklarının 

okula çok  az gönderilmesine bağlayabiliriz.  

1967 yılında ortaokul, 1988 yılında da Karakeçili Lisesi hizmete girmiĢtir. 

Böyle olmasına rağmen okuma yazma oranı %77’dir. Erkeklerde bu oran % 87 

dolayındadır. Kadınlarda ise %68 olarak görülmektedir. Bu da gösteriyor ki kadınların 

okuma yazma oranı ilçe ortalamasının altındadır.  

Kırıkkale’nin diğer ilçeleri ile karĢılaĢtırdığımız zaman, Karakeçili ilçesinin 

okuma oranının %6 oranında düĢtüğünü görürüz.  

Yalnız son yıllarda özellikle lisenin açılmasından sonra okumaya daha fazla 

önem verildiği söylenmektedir. 1993 yılında açılan Ġmam-Hatip lisesi de çok büyük 

katkıda bulunmaktadır. Özellikle çevre köylerden gelen öğrencilerle ilçe 

canlanmaktadır. Üniversiteye girme oranı düĢüktür Bunu da yeterli sayıda ve branĢta 

öğretmen olmamasına bağlayabiliriz.  

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim elemanlarından Erdal 

Aksoy Karakeçilide yapmıĢ olduğu Karakeçililerin sosyo-kültürel yapısı ile ilgili 

araĢtırmasında verdiği bazı önemli tespitler Ģunlardır: Karakeçilide çocuk sayısı soyun 

devamı açısından oldukça önem arz etmektedir. Ġlçedeki ailelerin yüzde yetmiĢten 

fazlasındaki çocuk sayısı 5 ve 5’ten fazladır. Ġlçede yapılan bir araĢtırmaya göre 
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Karakeçililerin %4.1’i  iki çocuklu, %5.3’ü üç çocuklu, %19.8’i dört çocuklu,  %21.8’i  

beĢ çocuklu ,  % 18.6’sı altı çocuklu ,  %30.5’i ise  7’den fazla çocuğa sahiptir.
29

 

Karakeçili Türkmenlerindeki evlenme görücü, severek ve akraba tavsiyesi ile 

gerçekleĢmektedir. Yörede yapılan bir araĢtırmaya göre evlenenlerin  %47.3’ü  görücü 

usulüyle, %50.6’sı anlaĢarak, %1.2’si akraba tavsiyesi ile evlenmektedir.
30

 

Karakeçili ilçesinde nikah türleri ise dini, resmi, dini-resmi olmak üzere üç 

ayrı Ģekilde gerçekleĢir. %4.5 dini,  %10.7 resmi, %84 dini-resmi Ģeklindedir. Bu  da 

bölgede dinin etkisinin açık göstergesidir.
31

 

Derleme amaçlı olarak bulunduğumuz dönem itibariyle yaptığımız en önemli 

tespit ilçedeki yaygın görüĢ kendilerinin Orta Asya’dan geldikleridir. Erdal Aksoy’ un 

araĢtırma sonucu bizim tespitimiz ile aynı paraleldedir. Bununla birlikte Urfa’dan ve 

Bilecik-Söğüt’ten geldiklerine inananlar da vardır. %11.1 Bilecik- Söğüt, %7.8 Urfa ,  

%81.1’i  ise Orta Asya’dan geldiklerini söylemektedirler.
32

 

 

ĠLÇENĠN EKONOMĠK DURUMU 

 

Ġlçenin ekonomik  hayatı tarımla baĢlar. Kısmen modern ve sulu tarım 

yapılmaktadır. Arpa, buğday, fasulye, nohut, ayçiçeği, mercimek, mısır, kavun, karpuz 

bol miktarda yetiĢtirilmektedir. Özellikle fasulye ve ayçiçeği daha yoğundur. 

TMO’nun 20.000 tonluk mekanik sistem, 5000 tonluk yarı mekanik sistem olmak 

üzere 25.000 tonluk kapalı sistem deposu mevcuttur. Özel sektörün kurmuĢ olduğu 

Tadım KuruyemiĢleri ise 6500 tonluk ayçiçeği depolama ve kavurma tesisi ile bu 

alanda faaliyet göstermektedir. 

Ġlçede hayvancılık da küçümsenemeyecek ölçüdedir. Toplam hayvan sayısı 

4445’tir. Bunların 3400’ü küçükbaĢ, 1045’i ise büyükbaĢ hayvandır.   

Karakeçilide bir de sanayi sitesi mevcuttur. Burada yeni sanayi ürünleri imal 

edilmekte; sadece oto tamir, oto elektrik, kaporta, torna, oto yedek parçası iĢleri 

yapılmaktadır. Bunun dıĢında 7 adet doğrama ve mobilya atölyesi mevcuttur. Nüfusun 

çalıĢma sahasını oranladığımızda Ģu iĢlerde çalıĢıldığı görülmektedir. Ziraat, 

ormancılık, imalat, ticaret, inĢaat, bayındırlık ve diğer toplum hizmeti görülmektedir. 

Bunun yanın sıra özellikle nakliyecilik önemli bir geçim kaynağıdır. Nakliyecilik 

yanında biçerdöverlerle Anadolu’nun her tarafına giderek biçmekte ekonomiye katkı 

sağlamaktadır.  

                                                
29 Erdal Aksoy, Yörük Türkmenlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı( Kırıkkale Karakeçili AĢireti Örn.), 

Hacettepe Ünv. (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), 2000, s. 172  
30 Erdal Aksoy, age, s. 172 
31 Erdal Aksoy, age, s. 178. 
32 Erdal Aksoy, age, s. 188. 
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Kırıkkale ili Karakeçili ilçesinin arazi dağılımı ve yüzölçümü ile ilgili 

Kırıkkale il yıllığında Ģu bilgilere yer verilmektedir. Yüzölçümü 22.500 hektardır. 

Tarım alanı 12.736 hektar; orman, fidanlık alan 2.339 hektar, çayır ve mera alanı 2.000 

hektar, tarım dıĢı alan ise 2.224 hektardır. Bu da gösteriyor ki, Karakeçili’de  tarım 

alanı çok geniĢ, geçim tarımla sağlanmaktadır. Bunun yanında çayır ve meraların 

olması da hayvancılığın yapıldığına iĢarettir.  

 

Ġlçedeki Tarihi Eserler ve Tarihi Olaylar 

 

Karakeçili aĢireti 16. Yüzyılda Osmanlı iskanı ile buraya yerleĢmiĢtir. 

Karakeçili ilçesinde tarihi bir eser olan Kızılırmak üzerindeki ÇeĢnigir Köprü’sünün 

kesin yapımı bilinmemektedir. YaklaĢık 900 yıl önce yapıldığı rivayet edilen yedi 

kemerli kızıl sert taĢlardan yapılmıĢ tarihî değeri olan bir köprüdür.  

Bazı rivayetlere göre Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında (1516-

1517) Mimar Sinan’a  yaptırdığı belirtilmektedir. Fakat köprüde  Osmanlı 

mimarisinden çok, Selçuklu mimarisinin özellikleri görülmektedir. Kızılırmak 

üzerindeki bu köprü Karakeçili’ye 3 km. uzaklıktadır. Birinci derecede tarihi eser 

olarak kabul edilmesine rağmen, Kapulukaya barajının suları altında kalmıĢ ve 

korunması gereken durumdadır.  

Karakeçili’nin Güney Doğusu’nda bulunan tepelerde tarihi kale kalıntıları 

göze çarpmaktadır. Bunun yanında Arap harfleri ile yazılı mezar taĢlarına 

rastlanmaktadır.  

Yine Kızılırmak’ın üzerinde yapım tarihi belli olmayan Gavur Değirmeni ismi 

verilen bir su değirmeni mevcuttur. Bu değirmen de barajın altında kalmıĢtır.  

Kaman-Ankara karayoluna ipek yolu denmektedir. M. Kemal Atatürk’ün 

Ankara’ya giderken buradan geçtiği için, bu yolda hemen hemen her yıl kutlamalar 

yapılmaktadır.  

Bir de tarihi olay olarak Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri için Söğüt’e 

gidilmektedir. 1995 yılı içinde Karakeçili ilçesinde de bu törenlerin gerçekleĢtirilmesi 

planlanmıĢ olup ilki 1996 yılında tertip edilmiĢtir. Daha sonra sırasıyla 1997, 1998 

Karakeçili kültür Ģenlikleri yapılmıĢtır. 1999 yılında ise meydana gelen Marmara 

depremi ile Ģenliklere ara verilmiĢtir. Sonraki yılda depremde ölenler için mevlüt 

okutulduğu için Ģenlikler eski havasından oldukça uzak geçmiĢtir. Sonraki yıllarda 

devlet erkânının katılımıyla yeniden Ģenlik havasına bürünmüĢtür.  
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