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Hoş Geldiniz!

KORUMA VE CANLANDIRMA
Stanwix Kalesi Milli Anıtı, Amerika tarihindeki karmaşık bir
hikayenin önemli bir kısmını anlatmaktadır. New York
eyaletinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda
bulunan birçok kamusal veya özel grup ve ajans, ortak
mirasımızın özelliklerini anlatmak ve ilgili tarihi sahaları
korumak için parkla beraber çalışmaktadır. Stanwix Kalesi ve
sömürge Amerikası’nın tarihini daha iyi anlamak için, yerel tarih
derneklerinden devlet parkı ve milli parklara kadar diğer ortak
sahaları da ziyaret edin. Parkın ortakları hakkında detaylı bilgi
park personelinden edinilebilir.
2005’te açılan The Marinus Willett Collections Management and
Education Center (Marinus Willett Koleksiyonları Yönetim ve
Eğitim Merkezi), Milli Parklar Teşkilatı, Rome kenti, Oneida ili,
New York eyaleti ve Oneida Kızılderili Milleti’nin ortaklıklarının
sonucudur. Merkez ziyaretçilere gezi olanağı sağlar ve sergiler
açar, aynı zamanda parkın müze koleksiyonlarındaki 400.000’den
fazla esere son derece modern bir depolama yeri sunar.
Stanwix Kalesi Milli Anıtı, Milli Parklar Sistemi’ndeki yaklaşık
400 parktan biridir. Milli Parklar Teşkilatı, herkesin mirasımızı
tecrübe etmesi amacıyla Amerikan halkı tarafından korunan bu
özel yerlerin bakımını üstlenmiştir. Milli Parklar Teşkilatı’nın
görevi, doğal ve kültürel kaynakları, şu andaki ve gelecek
nesillerin zevk, ilham ve eğitim alabilmesi için korumak ve
saklamaktır. Parklar ve Amerika Birleşik Devletleri toplulukları
içindeki Milli Parklar Teşkilatı programları hakkında daha fazla
bilgi için www.nps.gov adresini ziyaret edin.

ONEIDA NAKLIYE ALANI,
KUZEY AMERIKA’NIN
GIDIŞATINI DEĞIŞTIREN
ALTI MIL (ON
KILOMETRE)
Binlerce yıl boyunca, Mohawk Nehri ile
Wood Deresi’ni bağlayan eski yol, Atlas
Okyanusu ile Ontario Gölü arasında
seyahat eden insanlara hayati bir
bağlantı olarak hizmet etti.
Gezginler, Oneida Yerlileri’nin
bölgesinden geçen bu çok kullanılmış
yolu, uzaktaki başka insanlara ticari
mal, haber ve aynı zamanda hastalık
götürmek için kullandılar. Avrupalılar
geldiklerinde bu yolu Oneida Nakliye
Alanı olarak adlandırdılar ve
Amerikan tarihinin önemli bir dönemini
başlattılar – milletlerin sadece Oneida
Nakliye Alanı’na değil, aynı zamanda
Mohawk Vadisi’ne, Altı Millet Birliği’nin
anayurduna ve Kuzey Amerika’nın
zengin kaynaklarına da hakim olmak
için savaştığı bir dönem. Stanwix Kalesi
(Fort Stanwix) bu mücadelede hayati bir
rol oynayacaktı.

Parka Genel Bakış ve Güvenliğiniz İçin
Bilmeniz Gerekenler
Kaleye giriş kapısı Marinus Willett Merkezi’nden kısa
bir yürüyüş gerektirir. Kaleyi üç kısa yol çevreler. Bu
yollardan biri Oneida Nakliye Alanı’nın bir bölümünü
takip eder. Diğer ikisi 1777 kuşatmasındaki olayların
canlandırılmasına yardımcı olur. Park korucuları her
gün yaklaşık 45 dakika süren düzenli canlandırma
programlarını yürütürler. O gün sunulan tüm programların
zaman ve yerlerini öğrenmek için, ziyaretçi merkezindeki
görevli korucuyla görüşün. Park engelli kişilerin ziyaretine
uygundur ve birçok program görme veya duyma engelli
kişilerin erişebileceği şekilde yapılmıştır. Engelli kişilere
yardımcı hayvanlar tüm park binalarına girebilir. Yardımcı
olacak personel mevcuttur.
Kale aslına tamamen uygun bir rekonstrüksiyon
olduğundan, dikkatli olmanızı gerektirecek tehlikeler
barındırmaktadır. Kalenin içindeki ve dışındaki zemin
genelde engebeli olduğundan, lütfen dikkatli yürüyün.
Kalenin birçok yeri tahtadan yapılmıştır; kıymıklara
dikkat edin. Çocukları duvarlardan, toptan ve ocak ile
şöminelerden uzak tutun ve silah gösterimleri sırasında
talimatlara uyun. Kalede piknik tesisi bulunmamaktadır.
Evcil hayvanlar bağlanmalı ve binalara girişlerin dışında
durmalıdır. Sigara içmek, kale ve ziyaretçi merkezinin
tamamını içeren tesislerde yasaktır.

Bir Dünya Savaşı

1768 Antlaşması

Mücadele 1754 yazında, Fransız ve
Virginia sömürge birliklerinin
güneybatı Pennsylvania’da çarpışması
ve Fransız-Kızılderili Savaşı’nı
çıkarmalarıyla başladı. 1756’ya
gelindiğinde, çarpışma Avrupa’ya
yayılmış, Yedi Yıl Savaşı adını almıştı.
Aynı sene, Fransızlar ve Amerikan
Kızılderili mütteﬁkleri Mohawk
Vadisi’ni işgal ettiler ve Oneida
Nakliye Alanı ve German Flatts
kasabası etrafındaki İngiliz kalelerini
yıkmaya başladılar (Herkimer, New
York). Buna cevaben, İngiliz Tuğgeneral
John Stanwix 1758 yılında Oneida
Nakliye Alanı’nda bir kale inşa etmekle
görevlendirildi. Stanwix Kalesi Fransız
işgalini bitirdi ve İngiliz harekatları için
bir harekat başlangıç noktası sağladı.

Fransız-Kızılderili Savaşı 1763’te
bittiğinde, Fransa Kuzey Amerika’da
Mississippi Nehri’nin doğusunda
kalan bölgedeki tüm haklarını Büyük
Britanya’ya devretti. Ancak savaş
sırasında Fransızlarla ittifak kurmuş
olan Amerikan Kızılderilileri, İngiliz
politikalarından giderek daha
çok rahatsız oldular ve İngilizlere karşı
bir bağımsızlık savaşı başlattılar.
Pontiac İsyanı, İngiliz yerleşiminin
Apalaş Dağları’nın batısına
geçmesini engelleyen 1763 tarihli
Kraliyet Bildirisi’ne yol açtı. 1768’de,
Kızılderililer ile İngiliz yerleşimcilerin
arasındaki sorunları çözmek için,
Kızılderili İşleri Başkomiseri
Sir William Johnson Stanwix
Kalesi’nde Altı Millet Birliği’nin, Ohio
Nehri’nin doğusu ve güneyinde kalan
toprakları devretmeyi kabul ettiği bir
antlaşma imzaladı. Bu olay, bu to
praklarda yaşayan diğer kabileleri
kızdırdı ve ilerideki çatışmalara
zemin hazırladı.
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STANWIX KALESI TARIHI’NDEN
ÖNEMLI OLAYLAR:
1758 – İngilizler, Kingston, Ontario
(1758), Oswego ve Niagara (1759), St.
Lawrence Nehri ve Montreal’deki Fransız
kalelerini başarıyla ele geçirmelerini
sağlayacak Stanwix Kalesi’ni inşa ederler.
1768 – Stanwix Kalesi’nde Altı
Millet kabileleriyle müzakere edilen
Sınır Çizgisi Antlaşması, Allegheny ve
Ohio Nehirleri’nin doğu ve güneyindeki
Kızılderili topraklarını yerleşime açar.
Antlaşma bu topraklarda yaşayan diğer
kabileleri kızdırır.
1777 – Stanwix Kalesi Kuşatması 3
Ağustos’ta başlar. Gansevoort kaleyi son
safhaya kadar korumaya yemin eder.
St. Leger kuşatmayı 21 gün sonra,
Amerikan Bağımsızlık Savaşı takviye
birliği yaklaşınca kaldırır.
6 Ağustos, Oriskany Çarpışması.
İngilizler ve Kızılderililer, Nicholas
Herkimer komutasındaki 800 milisi
pusuya düşürerek Stanwix Kalesi’ni
rahatlatma çabasını geri püskürtürler.
Stanwix Kalesi’nden çıkan birlikler İngiliz
Loyalist ve Kızılderili kamplarını yağmalar.
1779 – General John Sullivan ve
General James Clinton komutasındaki
birlikler, Mohawk Vadisi’ndeki baskınlara
cevap olarak, Altı Millet ülkesinin tam
ortasındaki Onondaga kasabalarını
yok eder. Kızılderililerin düşmanlığı
şiddetlenir.
1784 – Stanwix Kalesi’nde imzalanan
antlaşma, savaş esnasında İngilizlerle
ittifak kuran Altı Millet kabileleriyle
olan savaşı sona erdirir ve bu kabileleri
New York’un batısı ve Ohio Nehri’nin
doğusundaki toprak haklarından
vazgeçmeye zorlar.
1789 – New York eyaleti Stanwix
Kalesi’nde Oneida ve Onondaga
kabileleri ile toprak anlaşmaları
müzakere ederek Kızılderili bölgesinden
büyük toprak parçaları kazanır ve bu
süreçte hem federal otoriteye hem de
Kızılderili bağımsızlığına meydan okur.
1790 – Onondaga ve Cayuga halkları
Stanwix Kalesi’nde New York eyaletiyle
yapılmış toprak anlaşmalarını kabul
ederler. Elde edilen toprağın büyük kısmı
savaş borçlarını ödemek için satılır veya
askerlere geri ödeme olarak verilir.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1775’teki
Lexington ve Concord Savaşı’ndan
1783’teki Paris Antlaşması’na kadar süren
sekiz yıllık bir dönemi kapsadı. 1776’da,
Amerikan Milli Meclisi milli bağımsızlığı
tartışırken, General George Washington’a
doğum sürecindeki milletin kuzeybatı
sınırını koruması ve ileride batıya doğru
yayılmanın zemini olması için Stanwix
Kalesi’nin yeniden inşa etme görevi
verildi. Kale, Amerikan Ordusu’nun
Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral
Philip Schuyler’ın onuruna Schuyler
Kalesi ismini aldı.

1777: Savaşın Dönüm Noktası
1777 yazında, İngiliz Tümgeneral John
Burgoyne’un New York eyaletine hakim
olma planının bir parçası olarak, (geçici
olarak tuğgeneral rütbesi taşıyan) İngiliz
Yarbay Barry St. Leger, Mohawk Vadisi’ne
girdi. Bu ordu yaklaşık 800 İngiliz,
Alman ve Kanadalı asker, İngilizlere
sadık Amerikan kolonicileri (Loyalistler)
ve New York ile Büyük Göller (Great
Lakes) bölgesinden gelen 800 Amerikan
Kızılderili savaşçıdan oluşuyordu.
Stanwix Kalesi’nde Albay Peter
Gansevoort komutasındaki yaklaşık 800
Amerikan Bağımsızlık Savaşı
askerinden oluşan güçlü bir garnizon
olduğunu gördüğünde, St. Leger 3
Ağustos’ta kaleyi kuşattı.

6 Ağustos’ta Stanwix Kalesi’ne yardım
etmek için yola çıkan Tuğgeneral
Nicholas Herkimer komutasındaki
Tryon County Milis kuvvetleri,
Oneida ilindeki Oriska köyünde İngiliz
Loyalistler’i ve Kızılderililer tarafından
pusuya düşürüldü. Milisleri geri
çekilmek zorunda bırakan Oriskany
Çarpışması’nda aynı ailenin üyeleri,
arkadaşlar ve komşular birbirleriyle
savaştılar. Altı Millet Birliği’nin halkı da,
onları yüzyıllardır bir arada tutan barışı
altüst ederek birbirleriyle çarpıştılar.
Savaş esnasında, Gansevoort’un
muavini Yarbay Marinus Willett, kaleden
çıkan bir hücumu yönetti ve çok sayıda
düşmanı esir alıp ordugahlarını yok
ederek 21 arabalık erzakı kaleye getirdi.
Kuşatma, Tuğgeneral Benedict Arnold
komutasındaki Amerikan Bağımsızlık
Savaşı askerlerinin kalenin garnizonunu
güçlendirmek için geldiği 23 Ağustos
günü sona erdi. Stanwix Kalesi’ndeki
zafer, Burgoyne’un Saratoga’daki
yenilgisi ve teslim olmasıyla birleşerek
doğrudan Birleşik Devletler, Fransa ve
Hollanda arasında ittifaklara yol açtı.

Ticonderoga’yı yurtseverlerin moralini
sarsan bir kolaylık ve hızla ele geçiren
Burgoyne, Hubbardton’daki
Amerikan Bağımsızlık Savaşı birliklerini
yenerek ve Anne ile Edward Kaleleri’nin
zorla boşaltılmasını sağlayarak güneye
doğru ilerlemeye devam etti. Bundan
sonra şansı tersine döndü. Bennington’ı
yağmalamaları için gönderdiği, Alman
paralı askerlerinden oluşan bir
kuvvet, Tuğgeneral John Stark ve Yarbay
Seth Warner komutasındaki birlikler
tarafından yenilgiye uğratıldı. Güneye
doğru ilerleyişine devam eden Burgoyne,
Hudson Nehri’ni geçti ve New York
eyaletinde, Amerikan Bağımsızlık Savaşı
komutanı olarak Philip Schuyler’ın
yerine gelmiş olan Horatio Gates’in
yönetimindeki Amerikalıların, Bemis
Tepeleri’nde konuşlanmış olduğu ve
günümüzde Stillwater kentinin bulunduğu
alana geldi. Burgoyne, Amerikan saﬂarını
Freeman Çiftliği (19 Eylül) ve Bemis
Tepeleri’nde (7 Ekim) aşmaya çalıştı.
İki çaba da başarısızlıkla sonuçlandı ve
İngiliz komutan, kuvvetlerinin sayıca
az, kuşatılmış ve geri çekilemeyecek bir
durumda olduğunu görerek, 17 Ekim
1777’de teslim oldu.

1784 antlaşması doğrudan Ohio’da
1780’ler ve 1790’larda yapılan Amerikan
Kızılderili Savaşları’na yol açtı.

1788 ve 1790 Antlaşmaları ve
Konseyleri
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra,
Stanwix Kalesi Amerikan-Kızılderili
ilişkileri için kullanılmaya devam etti.
Burada, federal hükümetin izni olmadan,
New York eyaleti tarafından Oneida,
Onondaga ve Cayuga yerlileri ile dört
toprak anlaşması müzakere edildi. Bu
toprak anlaşmaları, 1794’te federal
Canandaigua Antlaşması ile kabul edildi.
Takip eden yıllarda her 1 Haziran’da
Oneida, Onondaga ve Cayuga halkları,
New York Eyaleti temsilcileriyle beraber
Stanwix Kalesi’ne gelerek yıllık toprak
ödemelerini aldılar. Nihayet, Amerikan
Kızılderilileri ile New York eyaletinin
anlaşmasıyla açılan toprak, kanalların
kazılmasına izin verdi, bunun sonucunda
1827 yılında Erie Kanalı açıldı.

Saratoga Harekatı,
Haziran – Ekim 1777
Saratoga Harekatı, Hudson Nehri
etrafındaki kolonilerin parçalanmasıyla
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın
bitirilebileceğine inanan Tümgeneral John
Burgoyne’un buluşuydu. Burgoyne’un
planı, Kanada’dan, Champlain Gölü’nün
üzerinden güneye doğru ilerlemek,
Ticonderoga Kalesi’ni ele geçirmek ve
sonrasında Hudson Nehri kenarından
güneye yürüyerek Albany’e ulaşmaktı.
Orada, New York Şehri’nden kuzeye
doğru ilerleyen, Amerika’daki İngiliz
Kuvvetleri’nin Başkomutanı Sir William
Howe ve Mohawk Nehri’nin doğusundan
gelen Barry St. Leger’e katılacaktı.
Ancak Howe, Philadelphia’yı ele geçirme
harekatına katıldı ve Albany’e hiçbir
zaman ulaşamadı, St. Leger ise Stanwix
Kalesi’nin 21 günlük yararsız kuşatmasına
takıldı ve Kanada’ya dönmek zorunda
kaldı.

Kibirli Barış
Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1783
senesinde bitti, ancak Birleşik Devletler ve
Amerikan Kızılderilileri savaşmaya devam
ettiler. Birleşik Devletler New York’taki
savaşı bitirmek için, Altı Millet Birliği
ile 1784 Fort Stanwix (Stanwix Kalesi)
Antlaşması’nı müzakere etti. Birleşik
Devletler antlaşmanın şartlarını zorla
kabul ettirdi, tüm savaş esirleri geri
verilinceye kadar Amerikan
Kızılderililerini rehin aldı ve Altı Millet’in
temsilcilerini antlaşmayı imzalamaya
zorladı. Altı Millet aynı zamanda Ohio ve
batı Pennsylvania’daki toprak
taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldı
ve böylece batıya doğru ilerleme yeniden
başladı. Ayrıca Amerikan Kızılderili
halkları, Birleşik Devletler sınırları içinde
yer alan hükümdar milletlerin tebaası
olarak tanındı.

Altı Millet Birliği’yle İmzalanan 1784
Antlaşması

RESIM - BIRLEŞIK DEVLETLER MILLI ARŞIVLERI

Kale Binalarına Kılavuz:
Günümüzde Stanwix Kalesi’nin görüntüsü Amerikan Bağımsızlık Savaşı
zamanındaki haline çok benzer. New York eyaletinde bulunan Rome kenti ve Milli
Parklar Teşkilatı, birçok orijinal plan ve belge kullanarak, 1776’daki orijinal kalenin
aslına uygun bir kopyasını inşa etmek için işbirliği yaptı. Ancak karargah binası,
muhafız binaları, savunma çıkış kapısı, tuvalet ve tahkimatlı siperler tekrar inşa
edilmedi. Tur haritasındaki çizimin üzerinde bulunan, aşağıdaki numaralandırılmış
metinle açıklanan numaralar kalenin ana bölümlerini gösterir; etiketler ekte bulunan
sözlükte açıklanan teknik unsurları belirtir:
Sedde – Toprağın hendek içine dalmasını önlemek için ön siper ile hendek arasında
bırakılan dar bir alan.
Burç – Kale duvarında dışarıya çıkıntı yapacak şekilde inşa edilen bölüm.
Kazamat – Erzak veya insanların yerleştirildiği, kalenin iç duvarlarına dayanarak inşa
edilen ahşap binalar.
Örtülü Yol – Hendeğin çevresini dolanan ve toprak eğiminin yarattığı küçük bir
korkuluk duvarı tarafından korunan bir tür yol. Haﬁf topların ve birliklerin kale
etrafında hareket etmesi için kullanılırdı.
Perde Duvar – İstihkamın kale burçlarını birbirine bağlayan bölümü.
Hendek – Dışarıdan saldıran tarafın ilerlemesini engellemek için kale duvarlarının bir
bölümü veya hepsinin etrafına kazılan çukur.
Mazgal – Ön siperde topların ateşlendiği delik. İki tarafa doğru genişleyen açı tarama ateşini sağlardı.
Siper kazığı – Düşmanın kaleyi baskınla almasını engellemek için yapılan,
kale duvarından yatay biçimde dışarı doğru uzayan sivriltilmiş ağaç kazıklardan
oluşan bir çit.
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Toprak eğimi – Örtülü yoldan dışarıya doğru uzanan, kalenin çevresini saran haﬁf
eğimli bir toprak hafriyatı.
Ön siper – Kale duvarının hemen üstünde yükselen, kale askerlerini ve cephaneyi
düşman ateşinden korumak için tasarlanmış bir göğüs siperi.
Nöbetçi Kulübesi – Kötü havalarda nöbetçilerin barınması için, her kale burcunun
korkuluğunun üzerine kurulmuş küçük bir yapı.

Kale Turu:
1 – Willett Merkezi. Stanwix Kalesi ve Mohawk Vadisi’ndeki Amerikan Bağımsızlık
Savaşı’yla ilgili yönlendirme turunuza burada başlayın. Etkileşimli programları
keşfedin, eşi olmayan hediyeler ve anı eşyaları satın alın.

10 – Topçu Subayı Meskeni. Kuşatma sırasında bu meskende, özellikle
Massachusetts ve Connecticut’tan gelen askerlerden oluşan 30 kişilik bir topçu
birliğini yöneten Yüzbaşı Joseph Savage ikamet ediyordu.

2 – Asma Köprü. Stanwix Kalesi’ndeki asma köprünün türü bilinmemektedir.
Gördüğünüz türdeki köprü o sıralarda sık kullanılmaktaydı. Karşı ağırlık sistemiyle
çalışan düzenekte her iki taraftaki 550 kilogramlık ağırlık, insan gücüyle çalışmaya
başlayıp, raydan aşağı kayarak köprüyü yukarı çekerdi. Köprüyü indirmek için,
ağır kazıklar yardımıyla köprünün aşağı itilerek köprünün kendi ağırlığı yardımıyla
ağırlıkları rayların en üst noktasına getirmesinin sağlandığı tahmin ediliyor.

11 – Komutan Meskeni. Albay Peter Gansevoort birlik komutanı meskeni olarak
bu odayı kullanıyordu, büyük olasılıkla bu mesken en fazla özenle döşenmiş olan
bölümdü. Gansevoort’un yemeği de daha çok çeşitlilik gösteriyordu, öyle ki “dana,
güvercin ve farklı türlerde balık” yediğini yazıyordu.

3 – Güneydoğu Kazamatı. Bu yapı asker barakaları olarak kullanılıyordu. Kapıdaki
isim (Jansen) bölük komutanını belirtir. “Beşikler” denilen uzun, saman dolgulu
yataklarda 10 ila 12 asker yan yana uyuyorlardı.
4 – Güneydoğu Kale Burcu. Kalenin ekmek fırını bu burcun altında bulunuyordu.
Ekmek asker beslenme düzeninin başlıca öğesiydi ve her askerin günde bir paund
(yaklaşık 450 gram) ekmek veya un alması gerekiyordu. Burç duvarındaki geniş bir
aralık, şu an yeniden inşa edilmemiş olan Tuvalet’e açılıyordu.
5 – Erzak Deposu. Bu bina başlangıçta erzak depolama alanı olarak kullanılıyordu
ve bir ihtimal Levazım Subayı’nın odasını da içeriyordu. Günümüzde burada umumi
tuvaletler bulunmaktadır.
6 – Doğu Baraka. Bu blok, subayların, erzak satıcısının, DeWitt ve Bleeker
tarafından komuta edilen birlik askerlerinin ve astsubayların az döşenmiş
meskenlerini içeriyordu.
7 – Savunma Çıkış Kapısı. Stanwix gibi kalelerde sıkça bulunan savunma çıkış
kapısı, küçük asker bölüklerinin, kalenin hemen dışındaki dereden su temin
etmek gibi görevler için gizlice kaleden çıkmalarını sağlıyordu. Yarbay Willett bu
kapıyı kuşatma sırasında İngiliz saﬂarını gizlice geçerek yardım almak için kullanmıştı.
Savunma çıkış kapısının her iki yanındaki kazamatlar asker barakası görevini
görüyordu.
8 – Kuzeydoğu Kale Burcu. Kuşatma sırasında bu kale burcu tamamlanmamıştı.
Bu zayıﬂığı nedeniyle İngilizler kuşatma harekatlarını başta bu noktaya
yoğunlaştırdılar. İngiliz topu aşağı yukarı bugün uzaktaki uzun kırmızı tuğlalı binanın
olduğu yerde, yaklaşık 600 yarda (550 metre) kuzeye yerleştirilmişti. St. Leger’in
ordusunun ana konaklama ordugahı hemen o noktanın arkasındaydı.
9 – Subay Meskeni. Yer ve yatak azlığının birleşimi sık sık burada gösterilen duruma
yol açıyordu: basit asker ranzaları ve subayların alışık olduklarından çok daha az
mobilya. Kuşatma sırasında dört ila sekiz subay bu alanı paylaşmışlardı.

12 – Personel Odası/Yemek Odası. Gün boyunca bu mesken hem Albay
Gansevoort’un oﬁsi hem de subaylar için personel odası işlevi görüyordu. Akşamları
subayların yemek salonu ve sosyal toplantıları için bir mekan olarak kullanılıyordu.
13 – Subay Meskeni. Genelde bu büyüklükte bir odayı iki veya üç subay paylaşırdı.
Boş görünümü, garnizon bir alaydan diğerine geçerken kale meskenlerinin nasıl
göründüğünü gözler önüne koyuyor.
14 – Şömine Odası. Başlangıçta bir subay meskeni olan bu oda şimdi 1970’lerde
yapılan arkeolojik kazılarda keşfedilen şömineyi ve temellerini barındırıyor.
15 – Kuzeybatı Kale Burcu. Bu burç, altında bulunan cephanelik yüzünden, kalenin
barut stokunu yok etmeye çalışan İngilizlerin hedeﬁ oldu.
16 – Batı Kazamatı. Başlangıçta bu kazamat da Yüzbaşı Gregg’in komutasındaki
birliğe asker mesken olarak hizmet veriyordu.
17 – Batı Baraka. Başlangıçta bu kazamat da Yüzbaşı Gregg’in komutasındaki
birlikte asker meskeni olarak hizmet veriyordu. Günümüzde bu bina korucu kulübesi
hizmetini görmektedir ve Bağımsızlık Savaşı sırasında Amerikalıların nasıl bir hayat
sürdüğünü anlatan bir ﬁlm gösterimi sunmaktadır.
18 – Güneybatı Kale Burcu. Bu kale burcunun altında, bayrak direğinin şu an
bulunduğu yerde, askerlerin tedavi edildiği geçici bir hastane yer almaktadır. Çeşitli
tıbbi malzemeler burada gösterilmektedir.
19 – Güneybatı Kazamatı. Bu alan kalenin sivil işçilerinin barınağı olarak hizmet
görüyordu. Şu anda milli park oﬁslerini barındırmaktadır ve halka açık değildir.
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TÜM YOLLAR ROME’A ÇIKAR
Stanwix Kalesi New York Eyaleti’ndeki Rome kentinin
merkezinde, James Street (Sokağı) ile Erie Boulevard’ın (Bulvarı)
köşesinde bulunmaktadır. Willett Merkezi ve kale, Şükran Günü
(ABD), 25 Aralık ve 1 Ocak dışında her gün sabah 09:00-17:00
arası açıktır. Ziyaretçi merkezine getiren GPS adresi: 100 North
James Street, Rome, NY 13440. Rome’dan geçen tüm ana eyalet
yolları (26, 46, 49, 69, 365 ve 90) sizi Anıt’a yönlendirecektir.
Rome’a New York Otoyolu’ndan (90) gelmek için, New York’un
Westmoreland yerleşim yerinde 32 numaralı çıkışa girin ve Rome
kent merkezine ulaşmak için tabelaları takip edin. Kent otoparkı
Anıt’ın görüş mesafesinde bulunmaktadır. Liberty Street’te
(Sokağı), anıt alanına iki blok uzaklıkta bir otobüs terminali
bulunmaktadır. Alana bir mil (yaklaşık 1600 metre) uzaklıkta,
Martin Street’te (Sokağında) bir Amtrak demiryolu
istasyonu bulunur. En yakın ticari havaalanı New York’un
Syracuse kentindedir.

Daha Fazla Bilgi İçin:
Posta Adresi:
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Fort Stanwix National Monument
112 E Park Street
Rome, NY 13440
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Telefon Numarası:
1-315-338-7730

Web Sitesi:
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4 Turkish/Türk

