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KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN 7 OCAK KURTULUŞ MÜCADELESİ VE 
ŞEHİTLER PARKI PROJESİ 

 
Proje Adı;  Kentlilik Bilincini Geliştirmek İçin 7 Ocak Kurtuluş Mücadelesi ve Şehitler 
Parkı,  Tankla Güreşen Türk Pehlivan Mustafa Anıtı, Kurtuluşun Karar Yeri Anıtı, 
Mamure Baskını Anıtı, Rahime Hatun Anıtı,  Projesi 
 
Gerekçe; Osmaniye’mizde sokağa çıkıp sorsanız millete, nerelisin diye der ki; Darendeliyim, 
Kahraman Maraşlıyım, Andırınlıyım, Urfalıyım der de der.  E peki bu insanlara Osmaniye’liyim 
nasıl dedirtirsiniz. Kentin ferdi o kentle gurur duyarsa kentlilik bilinci gelişir. O kentle gurur 
duyduğundan kentin ismini kullanarak ben Osmaniye’liyim der. Demeli, zaten dedesi 
Osmaniye’de doğmuş hala Osmaniye’liyim demiyor, neden mi? Çünkü Osmaniye’nin değeri ve 
değerleri yeni nesillere aktarılmıyor ve öğretilmiyor. 
 
Peki, bu değerler nasıl öğretilecek? Şöyle ki; Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda mağlup olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun neticede 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalama 
durumuna gelmesi ile İtilaf Devletleri’ne bu büyük imparatorluğu ortadan kaldırma, yani Şark 
Meselesi’ni tamamen kendi istedikleri şekilde halletme fırsatını vermiş akabinde Çukurova’da 
İngiliz-Fransız ortak harekâtı 1918 yılının Aralık ayında başlayarak, 19 Aralık günü Osmaniye ve 
27 Aralık günü de Pozantı’nın işgal edilmesiyle tamamlanmıştır.  
 
Bir müddet sonra yani 15 Eylül 1919 tarihinde, gerçekleşen “Suriye İtilafnamesi” ile bölge tam 
bir Fransız işgaline dönüşmüştür. Bölge halkının bu işgale başından beri karşı koyması, bu 
yöredeki milli mukavemetin temelini oluşturmuştur. 
 
Ayrıca bölge halkını harekete geçirecek başka sebepler de mevcuttur. Bunlardan birisi de, 
Fransızların silahlandırıp himaye ettiği Ermeniler yüzünden; Türklerde can, mal ve namus 
emniyeti diye bir şey kalmamıştır. 
 
İşte bu durum karşısında halk, devletten beklediğini bulamamış ve nefs-i müdafaa durumuna 
geçerek bölgede “Çete Harbi”ni başlatmıştır. Önce ferdi, sonra kitle hareketine dönüşen bu 
mücadele, güneyde Milli Mukavemeti ortaya çıkarmıştır. Böylelikle bütün Çukurova’da başlayan 
milli direnişler, Osmaniye mıntıkasında da kendisini göstermiştir.  
 
Bu milli direnişlerin sonucunda Bahçe ve Haruniye’de (Düziçi) yapılan savaşlar; Osmaniye’de 
Kovanbaşı ve Kanlı Geçit Savaşları ve Mamure Baskını adıyla önemli muharebeler cereyan 
etmiştir. 
 
Fransızların Antep ve İslâhiye ile irtibatı kesmiyerek buradaki birliklerini takviye etmek, ayrıca 
Katma-Kilis ve Halep yollarını elde tutmak istediklerinden dolayı Osmaniye’deki demiryolu ve 
karayoluna hâkim olma çabaları, Kuva-yı Milliye Teşkilatı ve çetelerin Çukurova’daki kahramanca 
direnişleri nedeniyle Fransızlar buradaki bütün ümitlerini bitirmiş ve gerekli olan asker ve 
cephane sevkiyatlarını etkili bir şekilde Antep, Maraş ve Urfa civarına yapamaz hale getirmiş bu 
mücadele ile Antep’in Gazi, Maraş’ın Kahraman ve Urfa’nın Şanlı olmak payelerini almalarında 
katkısı bulunmuştur. 
 
Bu nedenle Fransa, 20 Ekim 1921’de Türkiye ile Ankara İtilafnamesi’ni imzalayarak bölgeyi terk 
etmiştir. Bu itilafnameye göre; 5 Ocak 1922’de Adana’dan ve 7 Ocak 1922’de de Osmaniye’den 
çekilerek, geldikleri gibi gitmişlerdir.  
 
Dolayısıyla Kahraman Maraş Edeler Diyarı, Aydın Efeler Diyarı, Erzurum Dadaşlar Diyarı, Elazığ 
Gakgoşlar Diyarı ise Kurtuluş savaşında verdiği amansız mücadele ve şehitleriyle ve terörle 
mücadeleye verdiği yüzlerce Şehitle, Osmaniye Şehitler Diyarıdır.  
 
Bu nedenle Yıkılan Özel İdare Binasının Yerine Osmaniye’mizin tarihi ve kültürünü yansıtan 7 
OCAK KURTULUŞ MÜCADELESİ VE ŞEHİTLER PARKI yapılması gerekmektedir. 
 
Bu park Osmaniye’mizin sembolü olacak bir park olmalıdır. Osmaniye kurtuluş savaşında 
cereyan eden bir çok olay ve kahramanlar ortaya çıkarılarak elle tutulur, gözle gözükür hale 
getirilerek Kurtuluş Parkı içerisine bu değerler ve olayları anlatan kabartmalar ve heykeller 
yapılmalıdır.  
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Öğrenciler ve vatandaşlar Kurtuluş Parkını gezerek milli mücadelede dedelerinin ve 
hemşehrilerinin  vermiş olduğu kahramanlıkları görerek onlarla gurur duymalıdır. 
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Kurtuluş Parkı içerisine “TANKLA GÜREŞEN TÜRK, İŞGALDE FRANSIZ TANKINA OMUZ 
VERİP DURDURAN PEHLİVAN MUSTAFA ANITI” yapılmalıdır. 

 
Nasıl ki; Çanakkale’de Seyit Onbaşı 275 kiloluk mermiyi sırtlayıp düşmanı durdurmuşsa, 
Pehlivan Mustafa’da Fransız tankına omuz verip tankı durdurmuştur. Bu tank ve Tankla Güreşen 
Türkün yani Pehlivan Mustafa’nın tankla mücadelesi tasvir edilerek anıtı yapılmalıdır. Bu anıt 
Osmaniye’mize sembol olmalıdır. İşgalde kullanılan tankın mümkünse orjinali yurtdışından 
aranarak bulunmalı ya da bire bir kopyası yapılmalıdır. 
 
Pehlivan Mustafa’nın güreştiği tank Renault FT-17 tankıdır. Renault FT-17 tankı Fransız tank 
tarihinin devrim niteliğindeki en etkili hafif tankıdır. Dünyanın, silahlı, tareti dönebilen ilk paletli 
modern tankı ünvanına sahiptir.  
 
Ön, arka bölmesi ve taret yapısı ile bugüne kadar uzanan tankların temelini oluşturmuştur. 
Komutan ve sürücü olmak üzere iki kişiliktir, ağırlığı 6,5 ton, uzunluğu 5 metredir. Renault FT-
17'nin sonundaki "17" rakamı Renault'un özel kodlamasıdır. Üretim yılı olan 1917'yi temsil 
etmektedir. 
 
Osmaniye’yi işgal eden Fransızların tanklarından bir tanesi Mehmet Eminlerin köşesinden şimdiki 
Onar Mağazasının yerine gelir. Gençlik yıllarında pehlivanlık yapan Çardaklı Pehlivan Mustafa 
Ünal’da oradadır.  
 
Pehlivan Mustafa üzerine gelen tankı görünce tankın arkasına geçerek tankı havaya kaldırır. 
Tankın içindeki Fransız askerlerinin şaşkınlığından yararlanarak onları etkisiz hale getirir.  
Pehlivan Mustafa bu olayı şöyle anlatmıştır:  
 
“Önce domuz zannettim fort, fort diye sesler çıkartıyordu. Baktım minareye ateş 
ediyor, ama hiç tesir etmiyordu. Onun ateşi minareye isabet etti.  
 
Bu aletin arkasına geçtim. Tuttum ve arkasını havaya kaldırdım.  
 
Daha sonra arkadaşlarıma olayı anlattım ve sordum. Arkadaşlar ona tank derler 
dediler. Ben de bilseydim içine girerdim, dedim.” 
 
Günümüze gelirsek Türk Milletli karanlıktan önceki son çıkış olan 15 Temmuz gecesi gerekeni 
yapmış tankların önüne durarak darbe girişimini önlemiştir. 15 Temmuz gecesi tankların önüne 
yatan bu millet aynı kararlılığı 7 Ocak 1922 de Osmaniye’nin Fransızlarca işgalinde de Fransız 
tankın önüne yatarak da göstermiştir. 
 

Kurtuluş Parkı içerisine “KURTULUŞUN KARAR YERİ ANITI” yapılmalıdır. 
 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye yenilgisi üzerine, Suriye 
Cephesinden hareket ederek trenle İslâhiye yönünden gelip Adana’ya giderken Osmaniye’mize 
uğramıştır.  
 
Eski Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ulu çınarların altında çadır kurulmuş ve burada 
Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp’tan askerleri olan Divlimoğlu Hacı Efendi ve Çenetoğlu Musa 
Çavuş’u yanına çağırtırmıştır. Kadir Ağa da yanlarındadır. 
 
Mustafa Kemal Paşa, Divlimoğlu Hacı Efendi ve Çenetoğlu Musa Çavuş’a ülkenin durumunu 
anlattıktan sonra, düşman işgaline karşı ne düşündüklerini sorar.  
 
Divlimoğlu Hacı Efendi: “Paşa!.. Paşa!... Kimse savaşmasa bile biz savaşacağız!’’ der.  
Çenetoğlu Musa Çavuş ve Kadir Ağa da bu sözü onaylar.   
 
Mustafa Kemal Paşa 15 Mart 1923 de Adana’yı ziyaretinde yaptığı konuşmasında “Bende bu 
vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.” 
Sözlerini sarf etmiştir. İstiklal Savaşından sonra kaleme aldığı Nutuk’ta da aynı sözler yer 
almaktadır. 
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Atatürk, bu sözü ile milli mücadele düşüncesinin oluşumu açısından Çukurova’nın önemini 
vurgulamıştır. Atatürk kurtuluş savaşı öncesi yıldırım orduları grup komutanı olarak bölgede 
bulunması ve milli mücadele düşüncesinin oluşması açısından Çukurova önemli bir anlam 
taşımaktadır.  
 
İşte bu sözden hareketle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’te Kurtuluşu Savaşının başlatılması 
düşüncesi 31 Ekim 1918 tarihinde Osmaniye Eski Hükümet Konağını bahçesinde bulunan ulu 
çınarların altında Divlimoğlu Hacı Efendinin  “Paşa!.. Paşa!... Kimse savaşmasa bile biz 
savaşacağız!’’ sözlerinde ki kararlılık üzerine oluşmuştur. 
 
Bir bakıma işte bu yer kurtuluş savaşına karar verildiği yer dir. Bu yer şu an Osmaniye İl Özel 
İdaresinin Bahçesidir. Bu bahçedeki eski çınarlar yıkılmış yerlerine ise yeni çınarlar dikilmiştir. 
 
Bu olayın tasvir edilecegi bir anıt park içerisine yapılmalıdır. 
 

Kurtuluş Parkı içerisine “MAMURE BASKINI ANITI” yapılmalıdır. 
 

Fransızların Antep ve İslâhiye ile irtibatı kesmiyerek buradaki birliklerini takviye etmek, ayrıca 
Katma-Kilis ve Halep yollarını elde tutmak istediklerinden dolayı Osmaniye’deki demiryolu ve 
karayoluna hâkim olma çabaları, Kuva-yı Milliye Teşkilatı ve çetelerin Çukurova’daki kahramanca 
direnişleri nedeniyle Fransızlar buradaki bütün ümitlerini bitirmiş ve gerekli olan asker ve 
cephane sevkiyatlarını etkili bir şekilde Antep, Maraş ve Urfa civarına yapamaz hale getirmiş bu 
mücadele ile Antep’in Gazi, Maraş’ın Kahraman ve Urfa’nın Şanlı olmak payelerini almalarında 
katkısı bulunmuştur. 
 
Bu illerimizin bu payeleri almasında büyük rol oynayanlardan birisi de Kaymakam Saim Beydir. 
Kaymakam Saim, görevini Makam odasında, meşin koltukta oturarak değil, cephede mavzer 
tutarak yerine getirmiştir. Çekmiştir ayağına kıl şalvarını, giymiştir sırtına abasını, asmıştır 
boynuna dürbününü ve almıştır eline filintasını, binmiştir al atına. Mamure baskınını yapmış ve 
orada şehit düşmüştür.  
 
Mamure nedir bilir misiniz? Mamure sadece bir istasyon değildir. Bir devrin battığı yerdir. 
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır." mısralarındaki topraktır, uğrunda ölen ise Kaymakam Saim Beydir. Mamure 
Baskınında yer alan Recep Dalkır anılarında anlatıyor; "Saim bize Fransızların kontrolünde 
olan istasyona karşı yaptığımız ateşi kestirdi. Düşmanla konuşmak ve anlaşmak istedi: 
“Ülke ente müslim” diye bağırdı. Karşıdan, “Elhamdülillah” cevabı verildi. Saim Bey 
ise: “Ya ahi… ene müslim taal ya ahi “dedi”. Saim Bey bu konuşmadan; düşman 
karakolunda bulunan Cezayirli Arap Müslümanların saf değiştireceğini umut ediyordu. 
Ama değiştirmediler ve oracıkta Şehit düştü Saim Bey." 
 
Mamure, Çukurova’yı diğer illere bağlayan tren istasyonu olup Osmaniye ilimiz sınırları 
içerisindedir. Fransızların trenlerle bu illere asker ve cephane sevkiyatı bu kahraman kaymakam 
ve çeteler sayesinde yapamamıştır.  
 

Kurtuluş Parkı içerisine “RAHİME HATUN ANITI” yapılmalıdır. 
 
Rahime Hatun Osmaniye ilçesine bağlı Raziyeler (Kayalı) köyünün kanlı geçit mahallesinde 1890 
yılında doğdu. Babası Köse Abdullah, anası Hatice’dir. 
 
Osmaniye çete savaşlarına damgasını vuran Rahime Hatun, davranışlarıyla erkek arkadaşlarına 
örnek olurdu. Çarpışmalara girmekten kaçınan silah arkadaşlarına cesaret verici sözler söylerdi,. 
 
Şu sözlerini kendisini tanıyanlar unutamamıştır: "Allah bana nusret verse yalnız başıma 
düşmanı kırarım. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim." 
 
On başı rütbesiyle çete savaşlarına katılmıştır. Rahime Hatun, çete savaşlarında yararlılık 
gösteren ve büyük hizmetleri geçen Yarpuzlu Divlimoğlu Hacı Efendi ve Kadir Çavuş gibi 
kahramanlarla birlikte düşmanlarla çarpışmıştır. Günlerden beş Ağustos 1920 Osmaniye'nin 
Alibeyli mahallesinden Hacı Ökkeş Ağa'nın damında Fransız bayrağı dalgalanıyordu.  
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Çünkü burasını düşman güçleri Karargah olarak kullanmakta idi içlerinde Rahime Hatun'un da 
bulunduğu müfrezeye, bu karargâhın düşman elinden kurtarılması görevi verilmişti. Müfreze 70-
80 kişiden oluşuyordu. Kurtarma hareketi başlamadan önce Rahime on başı erkek arkadaşlarına 
şöyle seslenmiştir: "Arkadaşlar, düşman karargahını mutlaka alacağız. Allah bizimle 
beraberdir. Yalnız sizden bir isteğim var. Eğer ben şehit olursam cesedimi sakın 
düşmana bırakmayın." Bunun üzerine saldırı başladı. Çeteler Allah Allah sesleriyle ileri 
atıldılar. Düşman da karşı ateşe başlamıştır. Kadir Çavuş ile Rahime Hatun'un sıktığı kurşunlar 
hiç boşa gitmiyor, her atışta bir düşmanı yere seriyorlardı. Düşmanın savunması daha da 
şiddetlenince bizimkilerde duraklama başladı. Bu duruma göre Rahime onbaşı, yeniden cesaret 
vermek için şöyle haykırdı: "Haydi durmayın, Allah’ını seven, vatanını seven yürüsün". 
Bunun üzerine kıyasıya çarpışma yeniden başladı. Düşman karargahına iyice yaklaşmışlardı. Ne 
yazık ki bu sırada Rahime Hatun göğsünden vuruldu ve yere yıkıldı. "La ilahe illallah" diyerek 
ruhunu tanrıya teslim etti. Bunun üzerine iyice köpürüp coşan arkadaşları ise karargâhı geri 
almayı başardılar. Böylece amaca ulaşılmış oldu. Rahime Hatun cephe gerisinde ve göz yaşları 
arasında toprağa verildi.  
 
Tüm bu mücadeleler Kurtuluş Parkı içine yapılacak anıtlar ile taçlandırılmalıdır. 
 
Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı 7 Ocak Kurtuluş Mücadelesi ve Şehitler Parkı Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- 7 Ocak Kurtuluş Mücadelesi ve Şehitler Parkı yapılması, 
 
2- Tankla Güreşen Türk, İşgalde Fransız Tankına Omuz Verip 
Durduran Pehlivan Mustafa Anıtı yapılması, 
 
3- Kurtuluşun Karar Yeri Anıtı yapılması, 
 
4- Mamure Baskını Anıtı yapılması, 
 
5- Rahime Hatun Anıtı yapılması, 
 
6- Kentlilik bilinci geliştilmesi, kentlinin kentiyle gurur 
duymasının sağlanması, 
 

Ortak(lar)  Osmaniye Valiliği, Kültür ve Turizm Baknlığı, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi, 

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Öğrenciler, Yerli ve Yabancı Turistler, 

Temel Faaliyetler 1- 7 Ocak Kurtuluş Mücadelesi ve Şehitler Parkı için gerekli 
yazışmaların yapılması, 

2- Tankla Güreşen Türk, İşgalde Fransız Tankına Omuz Verip 
Durduran Pehlivan Mustafa Anıtı için proje hazırlanması, 
(yarışma yapılarak belirlenebilir) 
 
3- Kurtuluşun Karar Yeri Anıtı için proje hazırlanması, (yarışma 
yapılarak belirlenebilir) 
 
4- Mamure Baskını Anıtı için proje hazırlanması, (yarışma 
yapılarak belirlenebilir) 
 
5- Rahime Hatun Anıtı için proje hazırlanması, (yarışma yapılarak 
belirlenebilir) 
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TANKLA GÜREŞEN TÜRK, İŞGALDE FRANSIZ TANKINA OMUZ VERİP DURDURAN 
PEHLİVAN MUSTAFA 

 
Pehlivan Mustafa’nın güreştiği tank Renault FT-17 tankıdır. Renault FT-17 tankı Fransız tank 
tarihinin devrim niteliğindeki en etkili hafif tankıdır. Dünyanın, silahlı, tareti dönebilen ilk paletli 
modern tankı" ünvanına sahiptir.  
 

 
 
Ön, arka bölmesi ve taret yapısı ile bugüne kadar uzanan tankların temelini oluşturmuştur. 
Komutan ve sürücü olmak üzere iki kişiliktir, ağırlığı 6,5 ton, uzunluğu 5 metredir. Renault FT-
17'nin sonundaki "17" rakamı Renault'un özel kodlamasıdır. Üretim yılı olan 1917'yi temsil 
etmektedir. 
 
Osmaniye’yi işgal eden Fransızların tanklarından bir tanesi Mehmet Eminlerin köşesinden şimdiki 
Onar Mağazasının yerine gelir.  
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Gençlik yıllarında pehlivanlık yapan Çardaklı Pehlivan Mustafa Ünal’da oradadır. Pehlivan Mustafa 
üzerine gelen tankı görünce tankın arkasına geçerek tankı havaya kaldırır. Tankın içindeki 
Fransız askerlerinin şaşkınlığından yararlanarak onları etkisiz hale getirir.  Pehlivan Mustafa bu 
olayı şöyle anlatmıştır;  
 
“Önce domuz zannettim fort, fort diye sesler çıkartıyordu. Baktım minareye ateş 
ediyor, ama hiç tesir etmiyordu. Onun ateşi minareye isabet etti. Bu aletin arkasına 
geçtim. Tuttum ve arkasını havaya kaldırdım. Daha sonra arkadaşlarıma olayı anlattım 
ve sordum. Arkadaşlar ona tank derler dediler. Ben de bilseydim içine girerdim, 
dedim.” 
 

Renault FT-17 

Pehlivan Mustafa’nın güreştiği tank Renault FT-17 tankıdır. Renault FT-17 tankı Fransız tank 
tarihinin devrim niteliğindeki en etkili hafif tankıdır. Dünyanın, silahlı, tareti dönebilen ilk paletli 
modern tankı ünvanına sahiptir. Ön, arka bölmesi ve taret yapısı ile bugüne kadar uzanan 
tankların temelini oluşturmuştur. Komutan ve sürücü olmak üzere iki kişiliktir, ağırlığı 6,5 ton, 
uzunluğu 5 metredir. Renault FT-17'nin sonundaki "17" rakamı Renault'un özel kodlamasıdır. 
Üretim yılı olan 1917'yi temsil etmektedir. 

 

Renault FT, Fransız tank tarihinin devrim niteliğindeki en etkili hafif tankları arasında yer 
almıştır. Renault FT, silahlı, tareti dönebilen ilk paletli tanktır. Ön, arka bölmesi ve taret yapısı ile 
bugüne kadar uzanan tankların temelini oluşturmuştur.  

Tank tarihçisi Steven Zaloga'nın yorumu ile Renault FT "dünyanın ilk modern tankı" unvanına 
sahiptir. 
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Tank Hakkında;  

Motor, şanzıman ve 100 lt kapasiteli yakıt tankı aracın arka kısmında bulunmaktadır. 
Tanka 360° döndürülebilen taret takılmıştır. Ön taraftaki 2 kapaklı dolap yardımı ile sürücü ön 
tarafa yerleştirilmektedir. Bir üst bölmede taretin arka kısmında taret komutanı bulunmaktadır. 
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Nispeten ön tarafa montajlı taret sebebiyle tankın ön kısmı aşırı ağırdı ve test sırasında 
hendeklerde çok zorlanmıştır.  Hatta bu ağırlık çamurlu arazide tanka büyük dezavantajlar 
sağlıyordu. ( Pehlivan Mustafa’nın bu durumdan faydalanarak tankın arkasına geçip, açılan 
hendekten de faydalanarak tankı ve içindeki Fransızları devre dışı bıraktığı düşünülmektedir.) Bu 
kusura karşılık aracın kıç kısmına ek bölüm eklendi. Aracın taşınması için bu bölme 
kaldırılabilmektedir. 

FT-17 Tankının, zırhı 16 mm kalınlığındadır. Yatay plaka 8 mm ve alt kısımda 6 mm'dir. Aynı 
zamanda, kule 16 mm kalınlığındadır. Daha sonradan Berliet kuleleri 22 mm zırh imkânı 
sunmuştur. 

 
 

Kulenin 2 kısmında da acil durum için açıklıklar bulunmaktadır. Renault FT, savaş boyunca 
radyatör fanı kayışı sorunlarına boğulmuş kalmıştır. Prototip ancak, 1917 yılının ilk yarısında 
yavaş yavaş rafine olmuştur. Sadece 1917 yılında 84 adet üretilmiş ve 1918 yılında 2697 
adet teslim edilmiştir. Toplamda en az 3.177, belki de daha fazla tank üretimi yapılmıştır; bazı 
tahminlere göre 4.000 gibi yüksek rakamlar belirtilmektedir.  
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Taret; 

Sadece eğitim için 150 adet dökme taret genelgesi hazırlandı. Taret örnekleri çok küçük kabul 
edilerek reddedildi. Berliet'in üretimi olan omnibus tareti seçildi. Yanlara perçinli plaka ve 
poligonal Hotchkiss 8 mm makineli tüfek veya kapsamlı görüşe sahip 37 mm Puteaux silahı 
yerleştirildi. Bu, daha sonra yuvarlak dökme kompozit bir taret ile değiştirildi. Bu 
taret Girod ve Ugine tank üreticileri tarafından inşa edildi. Taret, dairesel rulman oluk üzerine 
oturtulmuştur; böylece topçu tarafından kolayca döndürülebilmektedir. Ayrıca taret bir fren ile 
herhangi bir yöne kilitlenebilmektedir. 

 

 

 

Üreticileri; 

FT-17 tanklarının yarısı Renault tarafından üretilmekteydi fakat firmanın iş yükündeki kaygılar 
sebebi ile diğer taşeron firmalara üretim hakkı verildi. Orjinal düzende üretilen 3530 tanktan, 
Renault: 1.850 (%52), Berliet 800 (%23), Somua 600 (17%), ve Delaunay-Belleville 280 (%8) 
adet üretmiştir. Louis Renault herhangi bir telif hakkı talep etmedi.  
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1918 yılında üretim 7.820 adede çıkarıldığında da, kabaca aynı oranda dağıtıldı. Berliet 
ve Forges et aciéries Paul Girod diğer üreticilere taret verdi. 

Servis Geçmişi; 

Renault FT, I. Dünya savaşı yaygın olarak ve ileri aşamalarında Fransız güçleri ve Amerikan 
Seferi Kuvvetleri (AEF) tarafından da kullanıldı. Genç George S.Patton (33 yaşında) bu tankı 
bizzat sürerek öğrendi ve sürdürmek için Renault FT tanklarından oluşan ilk ABD Hafif Tank 
Tugayı'nın organizatörü ve komutanı oldu. 31 Mayıs 1918 tarihinde çok sayıda Renault FT tankı, 
yaşlı Schneider CA1 ve Saint-Chamond tankları ile birleştirilerek İkinci İnönü Muharebesi'nde 
kullanıldı. Renault FT tankları genellikle ağır kamyon veya özel römork yerine düz araçlarda 
demiryolu ile nakledildi. Estienne, başlangıçta hafif tankları bir "sürü"  gibi kullanarak düşman 
savunmasını bastırmayı önermişti ve böylece onun stratejik vizyonunun başarıyla sonuçlandığını 
savaşın sonunda görmüş olduk. Sonuç olarak 1919 yılı sonuna kadar hedeflenen 12.260 Renault 
FT tankı (ABD versiyonu olan 4.440 adet dâhil) üretildi. 

I. Dünya Savaşı sonunda, Renault FT birçok ülkeye ihraç edildi. (Polonya, Litvanya, Estonya, 
Belçika, Hollanda, İspanya, Türkiye, İran ve Japonya) Renault FT tankları genellikle önde gelen 
tank tipi oldu, Amerika Birleşik Devletleri gibi zırhlı birlikleri olan birçok ülke tarafından 
kullanıldı. Bunlar gibi birçok çatışmanın içinde yer aldı; Rus İç Savaşı, Polonya-Sovyet 
Savaşı, Çin İç Savaşı, Rif Savaşı, İspanya İç Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşıdır. 

 

Tip Hafif Tank 

Uyruğu  Fransa 

Servis geçmişi 

Hizmet 

Yılları 

1917-1945 

Kullanıcıları Fransa, Amerika, İtalya, 

İngiltere 

Savaşları I. Dünya Savaşı,  

Rus İç Savaşı,  

Polonya-Sovyet Savaşı,  

Çin İç Savaşı,  

İspanya İç Savaşı,  

İkinci Dünya Savaşı,  

Fransız-Tay Savaşı,  

Türk Kurtuluş 

Savaşı (Fransa),  

Arap-İsrail Savaşı (Mısır),  

Kış Savaşı (Finlandiya) 
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Üretim tarihi 

Tasarlama 1916 

Üretim Nisan 1917 - Aralık 1918 

Şasi 

Numarası 

~ 3.694 (metne bakınız) 

Çeşitleri Char canon, Char 

mitrailleuse, FT 75 BS 

, Char signal, 

FT modifié 31, Six Ton 

Tank Model 1917, Russkiy 

Reno. 

Özellikler 

Ağırlık 6.5  ton (6.4 ton - kısa; 

7.2  ton - uzun ) 

Uzunluk 5.00 m 

Genişlik 1.74 m 

Yükseklik 2.14 m 

Mürettebat 2 (komutan, sürücü) 

 

Zırh 30 mm 

Ana  
silahlanma Puteaux SA 1918 37mm 

tabanca veya 8mm 

Hotchkiss makineli tüfek. 

Motor Renault 4 silindirli benzinli 

35 hp (29 kW) 

Güç / ağırlık 6 hp / ton 
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Transmisyon 4 ileri 1 geri. 

Süspansiyon Düşey yaylar 

Yakıt 

kapasitesi 

95 litre (yaklaşık 8 saat) 

Operasyonel  
Limiti 65 km (40 mil) 

Hız 7 km / h (4.3 mph) 

 
 
Toprakkale ilçemizde işgal sırasında fotoğraflanan tank ve bir Fransız askeri; 
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