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NAPOLYON BONAPART 

Merve KAYA 

Napolyon Bonapart Ağustos 1769'da dünyaya gelmiştir. Fransız asker ve politikacıdır. 

I. Napolyon olarak 1804- 1814 döneminde Fransa’yı yönetmiştir. Fransa’ya önderlik etmiş ve 

tüm Avrupa’yı da etkilemiş önemli bir komutandır. Avrupa tarihinin en güçlü ve en tartışmalı 

siyasi figürlerinden birisidir. Hataları ve üstün başarıları ile savaş tarihinin önemli 

önderlerinden sayılmıştır. Okulda yaşadığı deneyimler onun karakterini şekillendirmiştir. 

Liderlik ve savaş oyunları düzenlemekte başarılı olmuştur. 15 yaşında Paris Kraliyet Askeri 

Okulu’na kabul edilmiş, babasının ölümünün ardından 2 yıllık okulu bir yılda bitirmeyi 

başarmıştır. Sonrasında, teğmen olarak topçu birliğine atanmış, devrim dönemine denk 

gelmiştir. Monarşi sona ermiş fakat birçok olay yaşanmıştır. Olaylar sonucunda iç savaş 

çıkmıştır. Birçok subay istifa etmiştir, ancak o sırada Napolyon hükümete ve devlete bağlılık 

yemini etmiştir.  1793’te Napolyon topçu birliğine komuta ederken alışılmadık planlar öne 

sürmüştür. Ne kadar üstlerini şüpheye düşürse de, bu planında zafer elde etmiştir. Böylelikle 

tuğgeneralliğe yükseltilmiştir.  1795’te yeni rejimden memnun olmayan monarşi yanlıları darbe 

girişiminde bulunmuştur. Bu girişimden önceden haberi olan Napolyon, sürpriz bir saldırı 

düzenleyerek silah temin etmiştir. Yaptığı savunmalar ile darbecileri şaşırtmıştır. Devrim 

sayesinde zirveye tırmanmıştır. Evlilik olaylarından sonra ordusuna giden Napolyon, ordusunu 

morali düşük, malzemeleri de yetersiz görünce durumu iyi karşılamamıştır. Eksikleri kapatacak 

zekâ ve yeteneğe sahip olmasıyla Avusturya’yı yenmeleri durumunda onlara şan ve şöhret 

vadederek askerleri harekete geçirmiştir. Napolyon yeni stratejileri ile zafer elde etmiştir. Ona 

küçük onbaşı lakabını takmışlardır. 1797 yılında Avusturyalıları püskürtürmüş ve ateşkes 

sağlamıştır.  

Avrupa haritasını değiştiren Napolyon artık Fransa’da en yüksek rütbeye sahiptir. 

Büyük Britanya’yı fethetmek ister, ancak bu oldukça zor bir iştir. Riske girmeden dolaylı 

yoldan İngiltere’yi işgal etmemek için eski bir planı gündeme getirir. Mısır’a ilerler, 

talihsizlikler yaşanır ve çölde bir yıl mahsur kalırlar. 1799’da Fransa’ya dönerler. Tekrar bir 

isyan başlar ve karşı taraf yönetimi ele geçirilir. 1800‘de Napolyon’un diktatörlük dönemi 

başlar. İlk işi ülkede düzeni sağlamak olur. Hükümette reformlar yapar ve etkin bir askeri güç 

oluşturur. Fransa merkez bankasını kurup hazineye düzen getirir. Medeni hukuk alanındaki 

düzenlemelerle hukuk sistemini sadeleştirir. Napolyon yasaları nerdeyse yaşamın tüm alanını 

düzenler. Dindar olmamasına rağmen devrim sırasında kapatılan kiliseleri yeniden açar. 1802 

yılında halkı Napolyon’u yaşam boyu devlet başkanı ilan etmiştir. 2 Aralık 1804 ‘te taç giyme 

töreninde İmparator olur, Josephine’ i imparatoriçe ilan eder. Taht zamanında da savaşlar halen 

devam etmektedir. 1805'te Avusturya ve Rusya’ya karşı savaşır, Napolyon tuzak kurmak ister 

ve stratejiler uygular. Güçlü ittifakı çökertir ve başarılı olur. Sınırlar genişlemiştir ve yönetim 

aileye kalır. Kardeşlerini yönetimde görevlendirir. Alınamayan sadece İngiltere kalmıştır. 

Komşusunu fethetmesi için Rusya ile ilişki kurması gerekmekteydi. Gücü ve kişiliğiyle bir 

imparatorluğa yön veriyordu.  

  Bir oğlu olunca oğlunu Roma kralı ilan etmiştir. 1812’ de Rusya ile savaşa girer, 

savaşta Moskova alınır, fakat yine talihsizlikler yaşanır. Napolyon’un ordusu perişandır ve 

imparatorluk dağılmaktadır. Yaşanan bu talihsizlikler sonrası Napolyon intihar etmek istemiştir 

fakat vücudu dirençli olduğundan ölmez. 1814‘te onurunu yitiren Napolyon tahttan çekilir. Elbe 

Adası’na sürgüne gider. 10 ay kadar adada kalan Napolyon’un ordusu ve Fransa’nın büyük bir 

kesimi geri dönmesini ister. Napolyon bu fırsatı kaçırmak istemez ve tekneyle kaçarak geri 
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döner. Haber saraya gider ve imparator kaçar. Napolyon özgürlük, kardeşlik ve eşitliği yeniden 

getireceğine, devrim günlerine dönüleceğine söz verir. Düşmanları bu süreçte onu kanun kaçağı 

ilan etmişlerdir. Yaşanan olaylar sonucunda Belçika’ya giderler. Karşı taraf (Prusyalıların) çok 

güç olduğu için çok asker kaybederler ve zafer kazanılmaz. Waterloo Savaşı başlar, 

Napolyon’un ordusu çöker. Bütün bu yaşananlardan sonra Napolyon tekrar sürgüne Saint 

Helena adasına gönderilmiştir. Orada anılarını yazmıştır. 5 Mayıs 1821 ‘de sağlığı bozulduğu 

için vefat etmiştir.  


