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NAPOLYON SAVAŞLARI VE VİYANA KONGRESİ SONRASI 

Nebahat GÖREN* 

Napolyon Bonabart; askerî kökenli oldukça güçlü stratejik tutumlara sahip bir liderdi. 

İmparatorluğunu ilan ettikten sonra yönetimi, egemenliği her şeyi elde etme arzusuyla bir yola 

çıkmış ve bunu başarmıştır. Fakat bunlarla da yetinmemiş Avrupa kıtasının tamamını elde etmeyi 

yeğlemiştir. Bu kararıyla başlattığı Napolyon Savaşları ve kıta sistemiyle ömrünün sonuna kadar 

savaşçıl yolu seçen Napolyon Bonabart Avrupa'nın tamamında huzurun zedelenmesine, 

karışıklıkların yaşanmasına ve savaşların var olmasına sebebiyetler vermiştir. Yolun başında ise, 

askerî kişiliği ve gücünü kullanarak halkın güvenini kazanan Napolyon bundan sonuna kadar 

faydalanmayı da başarmıştır. Napolyon Bonabart ömrünün son zamanlarında halkının savaştan 

bıktığını huzuru emelleyen bir hal aldığını görmüştür. Ancak bu sorun tek Fransa halkı için değil 

tüm Avrupa ülkeleri için geçerli olmuştur. Tüm Avrupa ülkeleri savaştan yılmış, savaşın bitmesi 

için huzur aramışlardır. 

Napolyon yenilgiye uğramış ve bu yenilgiyi fırsat bilen diğer Avrupalı ülkeler ise savaşın 

darmadağın ettiği düzeni yeniden inşa etmek üzere Viyana kongresini düzenleme yolunda adım 

atmışlardır. Peki bu kim ve kimler için bir fırsattı? Fransa’yı yani Napolyon ordusunu alıkonulamaz 

bir hüsrana uğratan Avrupa'nın başat güçleri olan Prusya, ABD Birleşik Krallık ve Avusturya gibi 

ülkeler aralarında siyasi bir ittifak yaparak Fransa'nın yetersiz kalışını çıkarcı bir fırsata çevirdiler. 

Fransız İhtilâli ve Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa’nın siyasi haritası bir güç dengesi 

oluşturularak Viyana kongresiyle tekrar belirlendi. Napolyon’un amacı ise, yapmış olduğu 

savaşların Avrupa'nın dengesini bir hayli bozmasından dolayı Viyana komgresiyle başat ülkeler 

tarafından yeniden bir düzenleme yoluna girmektir. Fransa devleti 18. yüzyılda aydın sanatçılar 

tarafından aydınlanma yolunda liberal ve özgürlükçü bir tutumla büyük gelişmelere ön ayak oldu. 

Bu bağlamda Napolyon ordusu bu önemli aydınlanmanın yayılımını sağlayarak demokrasi ve 

milliyetçiliği Avrupa'ya aktardı.  Sonuç olarak Viyana Kongresi, İngiltere de ortaya çıkmış 

Amerika'da zirveye ulaşmış liberalizm ve Fransız İhtilâli ile tüm dünyayı içten etkileyecek olan 

milliyetçilik akımlarını; Avrupa'nın geçmiş muhafazakâr ideolojilerinin bir güç ortaya koyma ve 

savaşın ardından Napolyon ile birlikte düzensizliğe sebep olan Avrupa sisteminin yeniden 

biçimlendirme çabasıdır. 1789 Fransız İhtilâli ile birlikte insan ve yurttaş hakları bildirgesi Avrupa 

devletlerinin hiçbirinde olmayan eşit yurttaşlık ilkesini kazandırmıştır. Liberal düşünce Avrupa'nın 

etkisi altında olmuştur.  
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