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EDEBİYATA YANSIMALARIYLA KRALİÇE I. ELIZABETH İLE 
ALENÇON VE ANJOU DÜKÜ FRANÇOIS HERCULE’ÜN 

EVLİLİK GÖRÜŞMELERİ*

          
  Hande SEBER**

LES REFLETS LITTÉRAIRES DES ENTREVUES MATRIMONIALES D’ELISABETH 
Ire ET DE FRANCOIS HERCULE, DUC D’ANJOU ET D’ALENÇON

La reine Elizabeth Ire, qui régna en Angleterre de 1558 à 1603, est passée à la postérité comme la 
Reine Vierge. La raison en est qu’après avoir refusé de nombreux prétendants, elle prit la décision 
de ne pas se marier. Même si cette décision peut sembler un choix personnel, elle eut, du temps de 
son règne, des implications quant au devenir de la couronne anglaise et suscita bon nombre d’inter-
rogations. Le sujet que nous abordons dans cet article concerne de très près les relations franco-an-
glaises de l’époque. En effet, le dernier prétendant officiel de la reine fut François Hercule, le fil du 
roi de France Henri II et de Catherine de Médicis, duc d’Alençon qui, par la suite , prit également 
le titre de duc d’Anjou. Le projet de mariage fut motivé également par des visées politiques comme 
celles d’unir la France et l’Angleterre contre l’Espagne. Cependant, à chaque étape du processus, 
le catholicisme du duc d’Anjou fut perçu comme un problème presqu’incontournable. L’union fut 
considérée comme une menace pour l’indépendance de l’Angleterre et son statut religieux pro-
testant et des écrivains s’exprimèrent dans ce sens dans leurs œuvres littéraires. Celles-ci sont 
particulièrement importantes pour éclairer les faits. Même si le mariage ne se réalisa pas, son seul 
projet eut des répercussions importantes et les faits qui se sont développés au cours du processus 
sont de nature à porter un autre regard sur la politique et l’histoire de la France et de l’Angleterre 
de l’époque. Après ce dernier projet de mariage, qui marque pour Elisabeth Ire l’entrée dans une 
nouvelle phase de son règne, la reine fut considérée comme une Reine Vierge ayant contracté un 
mariage avec son pays et glorifiée à ce titre. 
Mots-clés: Elisabeth Ire, la Reine Vierge, François Hercule, duc d’Alençon, duc d’Anjou, “On 
Monsieur’s Departure,” Spenser, Sidney

THE MARRIAGE NEGOTIATIONS BETWEEN QUEEN ELIZABETH I 
 AND FRANÇOIS HERCULE, DUKE OF ALENÇON AND ANJOU,

AND ITS REFLECTIONS ON LITERATURE
Queen Elizabeth I who ruled England during 1558-1603 is also known as the Virgin Queen as she 
preferred an unmarried state rejecting her suitors. Although it seems like a personal choice, during 
her reign it gave rise to serious political concerns about the future of the English throne. The main 
subject of this study is closely related to the relations between England and France of the time 
because the last official suitor of the Queen is François Hercule, Duke of Alençon (later Duke of 
Anjou), the youngest son of King Henri II of France and Catherine de Medici. Although there were 
political reasons behind this marriage, particularly the idea of forming alliance against Spain, An-
jou’s Catholicism created considerable tension during the marriage negotiations. There was great 
opposition against the marriage regarding it as a threat against the unity of the country and to 
Protestantism, and these ideas were expressed in some treatises and literary works of the time. The 
Queen’s poems and letters concerning this marriage issue are equally significant to understand what 
was lived during this period. Although the marriage did not take place, its effects were so immense 
that they could provide a different perspective to look into the political relations between England 
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and France of the time. The marriage negotiations marked a turning point in Queen Elizabeth I’s 
reign, and subsequently she appeared and was glorified as the Virgin Queen who symbolically 
married to her own country.
Keywords: Elizabeth I, the Virgin Queen, François Hercule, Duke of Alençon, Duke of Anjou, “On 
Monsieur’s Departure,” Spenser, Sidney 

1558-1603 yılları arasında hüküm sürmüş olan İngiltere’nin Bakire Kraliçesi I. 
Elizabeth kadının hükümdar olarak ülkeyi yönetip yönetemeyeceğinin sorgulandığı bir 
dönemde kırk beş yıla yakın bir süre tahtta kalmıştır. Ataerkil düzen ve din kurallarına 
göre şekillenmiş toplum yapısında kadının hiyerarşik olarak erkekten alt seviyede ve ona 
bağımlı görüldüğü bir dönemde Kraliçe I. Elizabeth güçlü ve alışılagelmişin dışında bir 
hükümdar olarak toplumsal portresini oluşturmuştur. Tanrı tarafından hükümdarlık ma-
kamına yükseltilen Protestan bir kraliçe, tahtın haklı varisi ve kadın bedeninde olsa da 
bir kralın yönetim gücüne sahip sıra dışı bir hükümdar olarak belirmiştir. Tahtta kaldığı 
dönem adıyla anılmış, hatta Altın Çağ olarak nitelendirilmiştir. Bu süre boyunca sanat ve 
edebiyata da esin kaynağı olan Kraliçe’nin erdemleri yüceltilmiştir. Bakire Kraliçe olarak 
anılmasının nedeniyse çok sayıda talibini geri çevirerek evlenmeyi reddetmesinden kay-
naklanmaktadır. Yapmış olduğu seçim, kişisel bir tercih gibi görünse de İngiltere tahtının 
geleceği açısından büyük siyasi kaygıların oluşmasına neden olmuştur. 

Kraliyet evliliklerinde kişisel duygulardan ziyade ülkelerin çıkarları ön planda oldu-
ğundan Kraliçe’nin bu tercihi hüküm sürdüğü dönemin bazı tarihi ve siyasi olaylarında 
da izler bırakmıştır. Kraliçe’nin son evlilik teşebbüsü, bu konuyla ilgili yapılan görüşme-
ler ve teşebbüsün sonuçsuz kalması I. Elizabeth’in hükümdarlığında yeni bir dönemin 
başlangıcı olmuştur. Hatta, evlenmeme kararı onun bir kadın ve bir hükümdar olarak 
toplumsal portresinin şekillenmesinde dönüm noktası kabul edilir. Bu kararın ardından, 
I. Elizabeth, Tanrı’nın otoritesinden başka hiç bir otoriteyi tanımayan, kadın olarak bir 
eşin, hükümdar olaraksa başka bir ülkenin kontrolü altına girmeyecek, gücünü halkının 
bağlılığı ve sevgisinden alan Bakire Kraliçe’ye dönüşmüştür. Kendi mutluluğunu ülkesi-
nin geleceği için yok sayacak kadar yürekli, bir erkek yerine kendisine eş olarak ülkesini 
seçecek kadar fedakâr bir hükümdar olarak portresini çizdiğinden tapınılası bir varlığa 
dönüşmüştür. Makalede ele alınan konu o dönemde İngiltere ve Fransa ilişkileriyle ya-
kından ilgilidir çünkü Kraliçe’nin son resmi talibi, Fransa Kralı II. Henri ve Catherine de 
Medici’nin dördüncü ve en küçük oğlu Alençon Dükü, François Hercule’dür. Ağabeyinin 
III. Henri olarak 1576’da tahta çıkmasının ardından Anjou Dükü unvanını alan François 
Hercule 1554-1584 yılları arasında yaşamıştır (Encyclopaedia Britannica). Diplomatik 
yazışmalarda ve mektuplarda François Hercule Mösyö veya Anjou olarak anılmakta-
dır (Herman, 2010: 101). Çalışmada kullanılan ikincil kaynaklarda François Hercule’e 
Alençon ve Anjou Dükü, veya sadece Alençon veya Anjou olarak farklı şekillerde yer 
veriliyor olsa da tutarlılık açısından makalede ondan Anjou Dükü olarak bahsetmek daha 
uygun olacaktır çünkü evlilik görüşmelerinin yoğunluk kazandığı dönem 1579-1582’dir 
ve çalışma özellikle bu döneme odaklanmıştır.1

Yirmi beş yaşında tahta çıktığı andan itibaren Kraliçe’nin kiminle evleneceği konusu 
önemli bir devlet meselesi olmuştur. Tudor hanedan soyunun devamı için Kraliçe’nin 
ülkesinin çıkarlarını gözeterek evlenmesi ve kendisinden sonra hüküm sürecek bir varis 
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doğurması beklenmekteydi. I. Elizabeth otuzlu yaşların sonundayken bu konuyla ilgili 
kaygılar artmıştır. Tahta bir varis doğurmadan ölürse Tudor hanedanının sonunun gelece-
ği kaygısı ve evlilik yoluyla ülkenin güçlü müttefikler edinmesi gerekliliği Parlamento ve 
Kraliçe’nin Danışma Meclisinin sıklıkla üzerinde durduğu bir konuydu. I. Elizabeth’in 
10 Şubat 1559’da, 28 Ocak 1563’de ve 5 Kasım 1566’da Parlamentonun bu konuyla ilgili 
taleplerine vermiş olduğu cevaplar, yani bu konuyla ilgili konuşmaları oldukça önemli-
dir.2 Konuşmalarda Kraliçe ülkesinin siyasi çıkarlarına uygun bir eş adayı olduğu takdir-
de evlilik fikrini tamamen reddetmeyeceğini ifade etse de kişisel arzusunun evlenmemek 
yönünde olduğunu vurgular. 

1560’ların sonunda İngiltere ve İspanya arasındaki siyasi ilişkiler gerginleşmiştir. 
Levin, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika’nın bulunduğu bölgedeki Protestan direnişi-
nin İspanya tarafından kırıldığını ve İngiltere’ye akın akın sığınmacının geldiğini belirtir 
(1994: 54). Bu koşullar altında, İspanya’ya karşı İngiltere’nin Fransa ile müttefik olma-
sı büyük önem taşımaktaydı. Evlilik bağıyla pekişecek bir güç birliği her iki ülke için 
de gerekliydi. Evlilik girişiminin ardındaki siyasi nedenler öncelikli olsa da, Anjou’nun 
Katolikliği görüşmelerinin her aşamasında büyük bir sorun olarak belirmiştir. Kraliçe I. 
Elizabeth ülkesinde Protestanlığı yerleştirmiş ve güçlendirmiş bir hükümdardır. Onun 
tahta geçişi Protestanlığın zaferi olarak görülmüştür. Kraliçe I. Elizabeth’in hüküm sür-
düğü dönemin siyasi tarihini kapsamlı olarak kaleme alan William Camden, The History 
of The Most Renowned and Victorious Princess Elizabeth, Late Queen of England’da 
(1688) (İngiltere’nin Müteveffa Kraliçesi, En Şanlı ve Muzaffer Prensesi Elizabeth’in 
Tarihi) hükümdarlığının ikinci yılındaki önemli olaylardan bahsederken I. Elizabeth’in 
ilk ve en önemli gayesi olan Protestan inancını Parlamento’nun otoritesi ile kurduğunu 
belirtir. Bunun sonucunda, İngiltere’nin Roma’dan ayrılarak Hıristiyan âleminin en özgür 
ülkesi olduğunu vurgulayan Camden, ekonomik olarak da ülkenin refaha kavuştuğunu 
ekler (1970: 35). Elizabeth çağının ilk tarihçisi olarak nitelendirilen Camden’ın (Haigh, 
1994: 9; King, 1990: 33) Protestanlık konusuna yaptığı vurgu bu konunun ülke için ne 
kadar hayati bir mesele olduğunun göstergesidir. Protestanlık ülkenin ulusal birliği ve 
bütünlüğü için çok önemlidir ve Kraliçe de bunun koruyucusu ve canlı bir timsalidir. 
Bu engele rağmen, Herman evlilik görüşmelerinde aslında herkesin önemli çıkarları ve 
beklentileri olduğunu belirtir. I. Elizabeth için evlilik görüşmelerinin ardındaki neden An-
jou’nun Hollanda’ya müdahalesinin Katolik İspanya’nın büyüyen gücünü dengeleyecek 
olmasıydı. Dük içinse Kraliçe’nin ona bu amaç doğrultusunda maddi destek sağlayacak 
olmasıydı. Evlilik Fransa tahtını da ilgilendiriyordu. Herman’a göre III. Henri, İngilte-
re’ye karşı yapılan savaşları ve kendisine sıkıntı çıkartan erkek kardeşini başından savmış 
olacak, İspanya’ya karşı güçlü bir müttefik edinecekti, hatta Fransız yönetimi İngiltere’ye 
uzanabilecekti. İngiltere için de önemliydi çünkü tahta geçecek bir varisin doğma ihtimali 
vardı (2010: 117-118).

Aslında 1571-1572 yılları arasında Alençon Dükü François Hercule’ün ağabeyi, daha 
sonra Fransa kralı III. Henri olarak tahta geçen Anjou Dükü ile de evlilik görüşmeleri 
gerçekleşmiş ancak sonuçsuz kalmıştır. Bunun önemli nedenleri arasında Dük’ün koyu bir 
Katolik olması, evliliğe çok da istekli olmaması ve Kraliçe’nin ilerleyen yaşı nedeniyle 
çocuk sahibi olamama ihtimali gelmektedir (Levin, 1994: 56-58). Evlilik görüşmeleri neti-
cesiz kalınca, Catherine de Medici, Kraliçe’den yirmi yaş genç olan on yedi yaşındaki oğlu 
Alençon Dükü Francois’nın I. Elizabeth ile evlenmesini ister. Alençon’un ailenin en küçük 
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oğlu olması nedeniyle Fransa tahtına geçme ihtimali oldukça düşüktü ve bu evlilik ona güç 
katacak, dahası Fransa ve İngiltere arasında sağlam bir bağ kurulacaktı. Levin, evlilik gö-
rüşmelerinin Fransa’da yaşayan Protestanları, yani Huguenot’ları da etkileyeceğini vurgu-
lar. Evliliğin gerçekleşmemesi durumunda onların yüzleşebilecekleri tehlikeli durumların 
da altını çizer. Aslında din konusunda yaşanan kargaşa MacCaffrey’e göre I. Elizabeth için 
kazançlı bir durumdu çünkü Fransa’da Huguenot liderleri arasında birleşme başlamıştı ve 
onların davasını desteklemek Kraliçe’ye Fransa’daki din işlerine müdahale şansı verecek-
ti (1981: 188-189). Fakat, mezhep farklılığından kaynaklanan gerginlik artmıştır ve 24 
Ağustos 1572’de Aziz Barholomew gününde Catherine de Medici binlerce Protestan’ın 
öldürülmesi emrini vermiştir (Levin, 1994: 59). Bu kanlı olay evlilik konusuna gölge dü-
şürecek niteliktedir, ancak her şeye rağmen Fransa’nın görüşmelere devam etme isteği 
MacCaffrey’e göre yaşananları örtbas etme çabası olarak yorumlanır (1981: 174). 

Catherine de Medici tarafından gündeme getirilen evlilik konusuyla bağlantılı olarak 
1574’de Alençon’un (sonrasında Anjou Dükü) İngiltere’yi ziyaret etme ihtimali belirir, 
ancak bu gerçekleşmez (Levin, 1994; 60). Ziyaretin gündeme gelme nedeni I. Eliza-
beth’in evleneceği kişiyle yüz yüze gelme isteğidir. Evlilik görüşmelerin devam ettiği 
süre boyunca Kraliçe’nin yazmış olduğu mektuplarda pek çok kez bu konuyu gündeme 
getirdiği de gözlenir. Fransa Büyükelçisi Sir Francis Walsingham’a 25 Temmuz 1572’de 
yazdığı mektupta Kraliçe, bir yandan Mösyö ile aralarındaki yaş ve mezhep farkının so-
run oluşturduğunu vurgularken, diğer yandan da onun karakteri ve görünüşü konusunda 
başkalarının söylediklerine güvenmeyeceğini dile getirir (2002: 211). Kraliçe’nin mek-
tupları, şiirleri ve konuşmalarının yer aldığı birincil kaynağın editörleri Marcus, Mueller 
ve Rose, mektubun metnine ekledikleri bir notta Kraliçe’nin İspanya Büyükelçisi Kont 
Feria’ya yüzünü görmediği biriyle asla evlenmeyeceğini ve kendisine yollanan eş aday-
larının tablolarıyla ilgili olarak ressamlara hiç güvenmediğini söylemiş olduğu bilgisine 
yer verirler (2002: 211). Kraliçe’nin gösterdiği hassasiyetin bir diğer örneği de Fransa’da 
ikamet eden Büyükelçi Valentine Dale’e, 1 Şubat 1574’de yazmış olduğu mektupta göz-
lenir. Kendisine yollanan minyatür ile Mösyö’nün ne ölçüde benzeştiğini tetkik etmek 
üzere Fransa’ya yollanan Sir Thomas Randolf’un döndüğüne değinir Kraliçe. Yüz yüze 
gelmelerinin büyük önem taşıdığını, ancak birbirlerini beğenmezlerse iki ülke arasındaki 
ilişkileri ne ölçüde etkilenebileceği konusunu Danışma Meclisi ile görüştüğünü, bu ne-
denle de temkinli davrandığını da ekler mektubuna (2002: 221). Kraliçe’nin bu tavrının 
büyük olasılıkla Dük’ün fiziksel görünümü ile ilgili kendisine iletilen bilgilerle ilişkili 
olduğuna inanan Hibbert, onun oldukça kısa boylu, büyük burunlu ve hatta çirkin olduğu, 
yüzünde de çiçek hastalığının derin izlerinin bulunduğu bilgisinin abartılarak Kraliçe’ye 
bildirildiğini söyler. Bunların yanı sıra, Dük’ün son derece zeki, güzel konuşmayı bilen, 
hatta eğlenceli bir kişiliğe sahip ve erkek kardeşinin aksine katı bir Katolik olmadığının 
söylendiğine de değinir (1991: 191).

Evlilik görüşmelerinde uzun süre bir gelişme olmaz, ancak Anjou’nun Kraliçe’yi 
bizzat görmek üzere gelmesi olayların akışını hızlandırır. Dük iki kez İngiltere’ye ge-
lir, bunlardan ilki Ağustos 1579, diğeriyse 1581’in sonbaharındadır (Levin, 1994: 63-64; 
Hibbert, 1991: 194-198). Bu süreçte yaşanan bazı olaylar, evlilik hakkında uzlaşılması 
gereken konular ve bunların sonucunda beliren gerginlikler üzerinde durmak evlilik gö-
rüşmelerinin toplumsal yankıları ve edebiyata yansımalarını anlamak açısından önem-
lidir. Kraliçe’nin evliliği ne ölçüde yürekten istediği, bu olayın göstermelik mi olduğu 
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veya sırf iki ülke arasındaki diplomatik bağı güçlü kılmak amacıyla mı görüşmelerin sür-
dürüldüğü hakkında araştırmacıların kesin bulgularla destekledikleri tek bir cevap yok-
tur. MacCaffrey, konuyla ilgili oldukça ilginç bir gözlemde bulunur. Fransa ve İngiltere 
arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla olası bir evlilik hakkında yapılacak görüşmelerin 
müzakereler için faydalı bir başlangıç olarak değerlendirilebileceğini düşünen MacCaf-
frey, alışılagelmiş diplomatik bir görüşme olarak başlayan bu olayın bir anda soluksuz 
olarak Dük ve Kraliçe’nin karşılıklı kur yapmasına dönüştüğünü belirtir (1981: 249-250). 
1579’da Anjou delegeleri ve yakın arkadaşı Jehan Simier ile İngiltere’ye gelir. Evlilik 
gerçekleştiği takdirde Dük’ün kişisel olarak Katolik inancının gereklerini yerine getire-
bileceği gibi bazı konularda da uzlaşılır (Levin, 1994: 60; Camden, 1970: 132-133). Yine 
de yapılan görüşmelerde gündeme gelen konuları taviz vermek olarak değerlendiren ve 
de hoşnutsuz olan çok sayıda saraylı vardır. En başından beri bu evliliğe karşı çıkan ve I. 
Elizabeth’e yakınlığıyla tanınan Robert Dudley, Earl of Leicester, Simier’in aşk iksirle-
riyle Kraliçe’yi Düke aşık ettiğini, bu yüzden de tavizlerin verildiğini öne sürer (Levin, 
1994: 61). İngiltere’de bulunduğu süre boyunca Anjou ve I. Elizabeth beraber çok zaman 
geçirirler. Hatta birbirlerine aşık olduğu söylentileri bile çıkar, Kraliçe’nin dua kitabının 
arasında Dük’ün minyatür resmini taşıdığı, mektuplarında birbirlerine karşılıklı olarak 
sevgi sözcükleriyle hitap ettikleri bilinir (Herman, 2010: 118). Kraliçe’nin gözdeleri ve 
hizmetkârlarına isim takma huyu olduğuna değinen Hibbert, Anjou’ya “kurbağam” dedi-
ğini, onun da bu lakabı memnuniyetle kabul ettiğini söyler (1991: 195). Ancak bu arada 
Simier, Dudley’in Kraliçe’nin onayı ve bilgisi olmadan gizlice Lettice Knollys ile evlen-
diği bilgisini I. Elizabeth’e iletmiştir (Hibbert, 1991: 193; Levin, 1994: 61). Kraliçe’nin 
bu duruma çok öfkelendiği, Dudley’i Londra Kulesinde hapsettirmek istediği, sonra bu 
kararından dönmeye ikna edildiği bilinir. Ancak pek çok eleştirmenin de hemfikir olduğu 
konu, yaşanan bu olayın I. Elizabeth’in Anjou ile evlilik fikrini güçlendirdiği yönündedir. 
Yine de evliliğe karşı yoğun bir tepki vardır ve konu bir sonuca bağlanmaz. 

Anjou’nun İngiltere’ye ikinci gelişi Kraliçe’yi evliliğe bir kez daha ikna etmenin 
yanı sıra siyasi kaygılar da içerir, zira amacı Hollanda, Lüksemburg ve Belçika konula-
rında I. Elizabeth’in yardımını istemektedir (Levin, 1994: 63). Dük’ün ziyareti evliliğe 
karşı olanların kaygılarının yeniden alevlenmesine neden olmuştur. Kraliçe’nin Dük’ü 
topluluk içinde öpmesi, bağlılıklarının göstergesi olarak parmaklarından çıkarttıkla-
rı yüzükleri karşılıklı birbirlerine vermeleri, hatta I. Elizabeth’in orada bulunan Fransa 
Büyükelçisine Fransa Kralı’na evleneceklerini söyleyebileceğini iletmesi kaygıları iyi-
ce arttırır (Hibbert, 1991: 200). Aslında orada olaylara tanık olan İspanya Büyükelçisi 
Bernardino de Mendoza da vardır ve Herman, Mendoza’nın bu olayın planlanmış bir 
hareket olduğun inandığının altını çizer, çünkü evlilik siyasi olarak İngiltere ve Fran-
sa’nın İspanya’ya karşı birleşmesi demektir (2010: 126). Evlilik ihtimalinin bu boyuta 
ulaşmasından kaygılanan sadece saraylılar değildir. Hibbert, I. Elizabeth’in de o geceyi 
oldukça tedirgin geçirdiğini, evlilik gerçekleşirse öldürülebileceği kaygısıyla Dük’e bir 
mesaj yollayarak, aralarındaki ilişkinin bir dostluk olarak kalması gerektiğini ilettiğine 
değinir. Dük’ün mesajı aldıktan sonra parmağındaki yüzüğü çıkartarak yere attığını da 
ekler. Anjou’nun Fransa’ya dönmesi, altı hafta sonra geri gelmesi, eğer Fransa Kralı ve 
annesi Kraliçe’nin Danışma Meclisince ortaya konan şartları kabul ederlerse evlenebi-
lecekleri kararlaştırılır (Hibbert, 1991: 200). Fakat olaylar beklenen şekilde gelişmez. I. 
Elizabeth ve Anjou arasındaki evlilik görüşmeleri oldukça uzun bir süreyi kapsamış olsa 
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da Şubat 1582’de bu evliliğin gerçekleşmeyeceği kesinleşmiştir (Hibbert, 1992: 202; Le-
vin, 1994: 64). Evlilik görüşmelerinin sonuçsuz kalması da görüşmelerin uzaması kadar 
siyasal gerginlik yaratacak niteliktedir. Camden tüm bu süreçte, hatta genel olarak evlilik 
konusunda, Kraliçe’nin tüm olanları enine boyuna düşündükten sonra hem ülkesini hem 
de kendi şanını düşünerek evlenmeme kararı verdiğini belirtir. Bir yabancıyla evlenme-
nin hem kendisini hem de halkını başka bir ülkenin boyunduruğuna sokacağı ve ülkenin 
dini düzenini tehlikeye atacağı için, ayrıca kız kardeşi Mary’nin bir yabancıyla yapmış 
olduğu mutsuz evliliği de düşünerek bu karardan vazgeçtiğini söyler. Evlendiği takdirde 
eşinin de yönetimde söz sahibi olacağını düşünerek, tüm bunlara ek olarak hamilelik ve 
doğum yapmanın risklerini de göz önünde bulundurarak evlilikten caydığını ekler (1970: 
136-137). 

Hükümdarların yapacakları evliliklerin kişisel tercihlerden çok ülkelerinin çıkarları 
doğrultusunda şekillendiği konusu üzerinde durulmuştu. Ataerkil kurallar ve geleneklere 
göre belirlenen toplum düzeninde bir kadının hükümdarlık otoritesini ortaya koyuş şekli 
bu kurallar ve geleneklerle ilk bakışta bağdaşmıyor gibi görünse de, I. Elizabeth tahta 
çıktığı ilk andan itibaren konumunu sağlamlaştıracak toplumsal bir portre çizmiştir. Kra-
liçe taç giymeden hemen önce 20 Kasım 1558’de danışmanı Sir William Cecil ve lordlara 
yapmış olduğu ilk konuşmasında şöyle der:

Ve ben fiziksel bir bedene sahipken, O’nun [Tanrı’nın] müsaadesi ile yönetmek 
üzere siyasi bir bedene sahip oldum, lordlarım (soyluların içinde en başta sizden, 
mevki ve gücü olan herkesten) bana yardımcı olmanızı talep ediyorum, ben yöneti-
mim siz hizmetinizle her şeye kadir Tanrı’ya hesap verebilelim ve gelecek nesillere 
refah bırakabilelim. Tüm faaliyetlerimi iyi öğüt ve tavsiye ile yönlendirme niyetin-
deyim. (2002: 51-52)3

Kadın hükümdarlığının sorgulandığı bir dönemde tahta çıkan Kraliçe, hükümdarlığı 
boyunca temeli ortaçağ siyasi düşüncesine dayanan Kralın İki Bedeni kavramını meca-
zi olarak yönetim gücü ve hakkını pekiştirmek için sıklıkla kullanmıştır. Kantorowicz, 
Kralın İki Bedeni kavramının ortaçağ siyasi düşüncesinden geliştirilerek Elizabeth ve 
erken Stuart dönemlerinde İngiliz siyasi düşüncesinde önemli ölçüde kullanıldığını be-
lirtir (1957: 42-43). Bu kavrama göre kralın iki bedeni vardır: Fiziksel Bedeni (Body 
Natural) ve Siyasi Bedeni (Body Politic). Fiziksel beden ölümlüdür ve tüm diğer ölümlü 
bedenler gibi dış etmenlerden zarar görür. Siyasi bedeni ise daimidir, ülkeyi yönetmek 
içindir, gözle görülemez ve fiziksel bedenin etkilendiği hiçbir şey ona zarar veremez. 
Bu iki beden birbirinden sadece ölümle ayrılabilir. Fiziksel beden ölümle yok olsa da 
siyasi beden kraldan krala geçerek hep ölümsüz olarak kalır (Kantorowicz, 1957: 7-13; 
Axton, 1977: 16-17). Bir kralın cesareti, gücü ve yetkisiyle yöneten kraliçe olarak beliren 
I. Elizabeth’in, özellikle konuşmalarında vurguladığı üzere, bu kavrama göre fiziksel be-
deni kadın, siyasi bedeniyse kraldır. Yani, Tanrı tarafından seçilmiş, sıra dışı bir kadındır. 
Özellikle yönetim konularında, otoritesini ortaya koyması gerektiğinde elbette ki siyasi 
bedenini daima ön planda yer alır.

Evlilik görüşmeleri sonuçsuz kaldığında da iki ülke arasında oluşabilecek gergin-
liği diplomatik olarak azaltabilmek adına bu kavramın gündeme geldiği gözlenir. Le-
vin, Kralın İki Bedeni kavramının mecazi olarak dönemin Fransa büyükelçisi Sir Francis 
Walsingham tarafından I. Elizabeth’in evlenmeme kararı sonucunda Anjou’nun kendisi-
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ni hakarete uğramış hissetmemesi amacıyla nasıl kullanıldığını anlatır. Walsingham’ın 
Cecil’e bu konuda yazdığı mektubun ilgili kısımlarına yer veren Levin, Walsingham’ın 
Kraliçe’nin fiziksel bedeninin Dük’e çok değer verdiğini ancak, kendisini çok seven hal-
kından gelebilecek olumsuz tepkilerin bu evliliğe bir engel oluşturduğunu, bu nedenle de 
Kraliçe’nin siyasi bedeninin gerektirdiği şekilde kişisel isteklerini göz ardı ederek kendisi 
ile evlenmeyeceğinin ifade edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından gerekli ol-
duğunu belirtmesine değinir (1994: 122-123). 

Evlilik her ne kadar gerçekleşmemiş olsa da, yankıları büyük olmuştur. Kraliçe’nin 
Danışma Meclisi’ndeki Protestan Lordlar, saraya yakın güçlü kişiler ve dönemin bazı 
yazarları evliliği ülkenin dini bütünlüğü ve siyasi dengesine karşı bir tehdit olarak görerek 
endişelerini dile getirmişlerdir. 1579 yılının Ağustos ayında John Stubbs tarafından yazı-
lan Discoverie of a Gaping Gulf whereinto England is like to be Swallowed by another 
French Marriage (İngiltere’nin Bir Başka Fransız’la Gerçekleşecek Evlilik ile Açılacak 
ve İçine Çekileceği Uçurumun Fark Edilmesi) başlıklı risale bunlar arasında en çok bili-
nenidir. Adından da anlaşılacağı gibi evliliğin ülke için büyük bir tehlike oluşturduğunun 
altını çizen Stubbs sert bir dille I. Elizabeth’in kararını eleştirmiş, hatta yaşı ilerlemiş ol-
duğundan Kraliçe’nin tahta bir varis verememe ihtimalini de vurgulamıştır (Coles, 2002: 
41; King, 1990: 49; Levin, 1994; 61-62). Söz konusu risale Kraliçe’ye olan derin bağlılık 
ve sevgi sonucu yazılmış olsa da, Hibbert evlenilecek kişinin Katolik olmasına yönelik 
eleştirilerin yanı sıra, çocuk sahibi olma yaşını geçtiğine değinilmesinin Kraliçe’yi fazla-
sıyla kızdırdığını belirtir (1991: 196). Kraliçe’nin buna cevabı sert olmuştur. Stubbs, ya-
yıncısı William Page, matbaacı ve kitap satıcısı Hugh Singleton isyana teşvik eden yayın 
yaptıkları gerekçesiyle yargılanmışlardır. Yayıncı affedilmiştir, fakat Stubbs ve matbaacı 
halk önünde cezalandırılarak sağ elleri kesilmiştir (Hibbert, 1991: 196).

Bir diğer önemli eleştiri de evliliğe karşı olan Leicester ailesinin bir ferdi, dönemin 
tanınmış yazarı, saraylısı, aynı zamanda da saygın bir diplomat ve asker olan Sir Phi-
lip Sidney’den gelmiştir. 1580’lerde yazıldığı düşünülen “A Letter Written by Sir Philip 
Sidney to Queen Elizabeth, Touching Her Marriage With Monsieur” (Sir Philip Sidney 
Tarafından Mösyö İle Evliliği Konusunda Kraliçe Elizabeth’e Yazılan Bir Mektup) yaşa-
nan kaygıların tümünü oldukça edebi bir dille ifade eder. Sidney, mektubuna Kraliçe’ye 
duyduğu saygı ve ülkesine duyduğu sevgiyi dile getirerek başlar. Sağlıklı bir bedene veri-
len gereksiz bir ilaç gibi ülkesine hiçbir fayda sağlamayacaktır bu evlilik, aksine zarar ve-
recektir. Majestelerinin içindeki gücün, yani en değerli hazinesinin kaynağının kendisine 
derinden bağlı tebaası olduğunu vurgulayan Sidney, evlilik gerçekleşirse ülkedeki düze-
nin sarsılacağı, toplumda dini açıdan bölünmelerin yaşanacağını ifade eder. Dahası, Kato-
likler, özellikle de İngiltere’dekiler güçlenecektir (1973: 46-49). Duncan-Jones, mektupta 
Sidney’in Mösyö’nün özelliklerini sıralarken eğitimi ve çevresi ile ilgili eksikliklerine, 
kusurlarına mümkün olan en fazla şekilde yer verdiğini, evlilik konusunu eleştiren diğer 
kişilerin aksine onun çirkin olarak nitelendirilişine değinmediğini söyler (1973: 37). Sid-
ney’in konuyu ele alış biçimi, politik yaklaşımı, eleştiriyi ölçülü ve dengeli bir şekilde 
kullanarak tüm unsurları açıkça ortaya koymasını yazarın diğer eserlerinde de gözlenen 
yüksek edebi değerle ve hitabet sanatının inceliklerini ustalıkla kullanışıyla açıklamak 
mümkündür. Mösyö’nün kendisini ilgilendiren siyasi konularında yaşadığı kararsızlık-
lara, siyasi çıkarları doğrultusunda hareket edişine de vurgu yapan Sidney, onun Krali-
çe’ye yönetim konularında faydası dokunamayacağı gibi bir hükümdar olarak konumuna, 
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kişisel olarak da mutluluğuna tehdit oluşturacağını söyler (1973: 49-50). Sidney’e göre 
amaçları ve hedefleri bile aynı olmayacaktır Mösyö ve Kraliçe’nin, zira biri Fransa’nın, 
diğeri ise İngiltere’nin güçlenmesini isteyecektir (1973: 52). Tek başına olmasının Tan-
rı’nın Kraliçe’ye bahşettiği bir lütuf olduğunu, bu durumun onu tek bir güç olarak daha 
sağlam konumda tutacağını, onu ülkedeki inancın tek koruyucusu kılacağını vurgular 
(1973: 56).

Aslında Sidney’in mektubu, evlilik karşıtı görüşlerin belirtilmesi açısından en önem-
li eser ve de son protesto olarak görünse de Schulze bir diğer dikkat çekici gelişmenin 
yaşandığını, sarayda bir grubun içten içe muhalefet yaptığını ve özellikle de bu durumun 
1581 yılının bahar aylarında en belirgin şekline ulaşarak yeni bir krizin ortaya çıktığını 
düşünür (1943: 54). 17 Nisan’da evlilik hazırlıklarını tamamlamak üzere İngiltere’ye ge-
len Fransız elçilerin görkemli ziyafetlerle karşılandıklarını belirten Schulze, heyet daha 
yoldayken Sidney ve arkadaşlarının 24 Nisan’da yapılacak, evlilik karşıtı görüşlerin yan-
sıtılacağı bir turnuva düzenlediklerine dikkat çeker (1943: 54-55). Turnuva birkaç kez 
ileri tarihe atılsa da 15-16 Mayıs’ta gerçekleşir. Bu çerçevede sunulacak olan gösteride 
Schulze, Sidney, Earl of Arundel, Lord Windsor, and Fulk Greville’in “the Four Foster 
Children of Desire” yani Arzunun Dört Üvey Evladını temsil ederek “the Fortress of 
Beauty” olarak nitelendirilen Güzelliğin Kalesine kuşatma amacıyla saldıracaklarını ama 
kalenin Kraliçe’nin sadık şövalyelerince korunacağını, saldırının yenilgiyle sonuçlana-
cağını belirtir. Schulze gösterinin oldukça geleneksel, gösterişli, hatta bazı kısımlarının 
çocukça oluşuna rağmen Kraliçe’ye yönelik övgülerin ve konuşmaların yapıldığı bölüm-
lerin oldukça sembolik olduğuna dikkat çeker (1943: 56). Wickham, turnuvanın bir par-
çası olarak Fransız konuklar önünde sergilenen gösteride, Dük’ün kuşatmış olsa da asla 
güzelliğin kalesini elde edemeyeceği mesajının ortaya konduğuna dair görüşlere yer verir 
(1985: 51). 

Sembolik anlamlarda yüklü karşıt görüşlerin birbiri ardına sıralandığı dönemde, bir 
kelimenin kullanımına da dikkat çekmek yerinde olacaktır. Kraliçe’nin Anjou’ya takma 
bir isim vererek ona “kurbağam” diye hitap ettiğine değinilmişti. Kraliçe’nin ona neden 
bu şekilde hitap ettiği sorusunun cevabı net değildir. Bazı tarihçiler ve biyografi yazar-
larının bu kelimenin onun çatlak sesi ve fiziksel görünümüyle ilgili olabileceği, antik 
Roma’da kurbağanın sevgililer arasında karşılıklı bağı simgeleyen bir tılsım olduğu 
veya o dönemde İngilizlerin Fransızlara kurbağa dediği gibi bazı görüşlere yer veren 
Adler, Dük’ün bundan rahatsız olmadığını, aksine keyif aldığını, kendisine böyle hi-
tap eden Kraliçe’ye cevaben “vostre grenoille” dediğine de değinir (1981:240). Adler, 
İngiltere’de 1579-1581 yılları arasında basılı yayınlarda İngilizcede kurbağa anlamına 
gelen “frog” ve “toad” kelimelerinin bu evliliğe karşı olan yazarlarca siyasi görüşlerini 
ortaya koymak amacıyla kullanıldığına, özellikle de Stubbs’ın risalesinde Elizabeth’in 
kurbağasının zehirli olduğunun vurgulamasına dikkat çeker. Kurbağa kelimesinin, aynı 
zamanda kıskançlık ve haset anlamları taşıyarak da kullanıldığını, bunun nedeninin de 
tebaasının görkemli ve yüce bir varlık olarak nitelendirdikleri kraliçelerinin bir kurba-
ğa ile evleneceğinden duydukları kaygının yansıması olduğunu söyler. Hatta, evlilik 
görüşmelerinin sürdüğü dönemde radikal Protestanların sadece Dük’ü değil tüm Kato-
likleri bu şekilde nitelendirdikleri ekler (1981: 237).

Evlilik görüşmeleri ve olası sonuçları dönemin yazarlarınca da ele alınmıştır. Kra-
liçe’nin erdemlerini övmek, onu bir hükümdar ve bir kadın olarak yüceltmek döneme 
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damgasını vuran bir gelenek olmuştur. Methiye yazma geleneğinde yapılan son evlilik 
görüşmeleri önemli bir dönüm noktası olmuştur ve I. Elizabeth’e yapılan övgülerin içe-
riğinde büyük değişim yaşanmıştır. Kraliçe’nin tahta geçtiği zamandan otuzlu yaşlarının 
sonuna dek, özellikle de Parlamento’da söylemiş olduğu sözler dikkate alındığında ül-
kesinin çıkarlarına uygun bir evlilik yapabilecek hükümdar olarak toplumsal portresinin 
belirdiği konusuna değinilmişti. King, bu yıllarda herkesin, hatta I. Elizabeth’in kendisi-
nin bile evleneceğini düşündüğünü belirtir, evlilik konusunda ülkeler arasında diploma-
tik görüşmelerin yapıldığını, Kraliçe’nin portrelerinin taliplerine gönderildiğini de ekler 
(1990: 39). Tahta geçtiği yılların başında, özellikle de 1560’larda Tudor hanedanının sonu 
gelmesin diye yazarların I. Elizabeth’i bakire tanrıçalarla özdeşleştirmekten kaçındığını, 
ancak son evlilik girişiminin gerçekleşmemesinin ardından onun bekâretini yüceltme-
nin sayısız örneğinin görülebileceğini vurgular. Bu bağlamda Edmund Spenser’ın The 
Shepheardes Calender (Çoban Takvimi) adlı pastoral eserinin “Aprill” (Nisan) egloğuna 
dikkat çeker (1990: 40-44; 32). 

The Shepheardes Calender evlilik görüşmelerinin sürdüğü 1579 yılında yayımlan-
mıştır. Spenser, eserin Nisan egloğunda pastoral bir diyarda “Çobanların kraliçesi, güzel 
Eliza”yı yüceltir (34).4 “Bakirelerin çiçeği” (48)5 olarak nitelendirilen I. Elizabeth mito-
lojideki bakire tanrıçalarla ve Hristiyanlıktaki erdemli bakirelerle özdeşleştirilir. Spenser 
bu egloğu Vergilius’un mitolojik Altın Çağı konu ettiği, bu çağın erdemli, adil ve bakire 
tanrıçası Astraea’yı yüceltildiği IV. Egloğu kendisine örnek alarak yazmıştır. Kraliçe I. 
Elizabeth de tıpkı Astraea gibi ülkesine altın bir çağı müjdelemektedir. I. Elizabeth, iffet, 
sevgi, huzur, barış, düzen ve ülkenin bütünlüğünün timsali Bakire Kraliçe olarak övülür. 
Eser sembolik bir taç giyme töreniyle sona erer. Johnson, Spenser’ın Kraliçe’ye ülkesi-
nin düzeni sağlamak için bir eş ve çocuğa ihtiyacı olmadığı konusunda üzeri kapalı bir 
tavsiye verdiğine inanır (1990: 170-171). Evlilik karşıtı görüşler sadece risaleler ve edebi 
eserlerle sınırlı kalmaz. Herman, ikonografik olarak da Kraliçe’nin bekâretinin, evlenme-
miş olmasının yüceltildiği tabloların da o dönem yapıldığına dikkat çeker. Bu tablolar, 
sembolik olarak Kraliçe’nin bekâreti ve İngiltere’nin geleceğinin birbiri ile yakından iliş-
kili olduğu mesajını vermektedir (2010: 120).  

Evlilik görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Kraliçe’nin kendi kişisel mutlu-
luğunu ülkesinin huzuru için feda edebilecek kadar ülkesi ve halkını seven bir hükümdar 
olarak belirmesinde kendisinin de büyük payı vardır. Spenser’ın dizelerinde Bakire Kraliçe 
olarak yüceltilen, ulaşılamaz, elde edilmesi imkânsız bir kadına dönüşen I. Elizabeth yaz-
mış olduğu iki şiirle bu tabloyu pekiştirir. Kraliçe’nin hüküm sürdüğü dönemin son yirmi 
yılında Petrarca şiir geleneği İngiliz edebiyatında en parlak dönemini yaşamıştır. Şiirlerde 
sevilen ama ulaşılamayan kadınlar Petrarca geleneğinin klişeleşmiş ifadeleriyle ölümsüz-
leştirilir. Sir Thomas Wyatt ve Henry Howard, Earl of Surrey, Pertarca’nın eserlerinden 
yaptıkları çeviriler ve ondan etkilenerek yazdıkları şiirlerle sone yazma geleneğinin en gü-
zel örneklerini ortaya koyarlar. Sone yazma geleneği bir süre duraksamış olsa da, 1579’dan 
itibaren, Sir Philip Sidney ve Edmund Spenser’ın eserleriyle tekrar canlanır (Forster, 1969: 
133). Kraliçe’yi de Petrarca geleneği çerçevesinde yüceltmek bir gelenek haine gelmiştir. 
Sone geleneğinde yazanlar sadece şairler değildir. Kraliçe’nin kendisi de, kendi amaçları 
doğrultusunda ve hatta bir yönetim stratejisi olarak söz konusu geleneği kullanmıştır. Fors-
ter, kitabının “The Political Petrarchism of the Virgin Queen” (Bakire Kraliçe’nin Siyasi 
Petrarkizmi) başlıklı bölümünde I. Elizabeth’in Petrarca geleneğin ifadelerini kullanarak 
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kendisine yakın ve güçlü saraylıları kontrolü altında tuttuğunu, onları sadakat ve vefa ile 
kendisine bağlı kıldığını söyler (1969: 127-128). Kraliçe, şiirlerde konu edilen leydiler gibi 
davranarak gerektiğinde sessiz kalıyor gerektiğindeyse güç ve kontrolün kendi elinde oldu-
ğunu hatırlatıyordu. Saraylılar ve özellikle de kendisine ulaşmaya çalışan kişilerle arasına 
mesafe koymayı kolaylaştıran bu gelenek onu daha da ulaşılmaz kılıyordu.

I. Elizabeth tarafından 1580’lerde yazılmış olduğu düşünülen “When I Was Fair and 
Young” (Ben Güzel ve Gençken) adlı şiirde bu mesafe açıkça görülür. Kraliçe’nin eserle-
rinin yer aldığı birincil kaynağın editörleri iki farklı metni olan şiirin bazı şüpheler olsa da 
Kraliçe tarafından yazıldığının daha güçlü bir kanı olduğunu belirtirler (2002: 303-305). 
Petrarca geleneğinde övgüleri ve aşkını dile getiren kişi erkek, esin kaynağı olan, güzel-
liği yüceltilense sessiz ve ulaşılamaz kadındır. Kraliçe I. Elizabeth, şiirde hem şair, hem 
de bir kadın olarak, bu geleneğin ifadelerini kullanarak ulaşılamaz olduğunu dile getirir:

Ben güzel ve gençken, süslerken çehrem zarafetiyle beni,
Pek çok kişi çabaladı, sevgilisi olayım diye.
Ama ben hor gördüm hepsini, ve bu yüzden dedim onlara,
 “Gidin, gidin, gidin arayın başka bir yerde!
 Daha fazla ısrar etmeyin bana!” (1-5)6

 
Ardında ağlayan gözler ve kırık kalpler bıraktığını belirten Kraliçe (6-8), kibirli tavrı 

nedeniyle aşk tanrısı Cupid tarafından cezalandırıldığını düşünür (11-12). Kalbinde derin 
bir yara açılmıştır Kraliçe’nin yanına yaklaşanlardan gitmelerini istediği nakarat kısmı 
şiirin diğer üç kıtasında da tekrarlanır. I. Elizabeth’in saraylılar ve talipleriyle arasına 
koymuş olduğu mesafenin bir ifadesi olarak görülen şiir Frye’a göre taliplerinin kendisini 
rahat bırakmaları konusunda ironik bir mesajdır (1993: 109-110).

I. Elizabeth’in Petrarca şiir geleneğinde yazmış olduğu bir diğer şiir “On Monsieur’s 
Departure” (“Mösyö’nün Gidişi Üzerine”) sadece Kraliçe’nin bu geleneği nasıl kullandı-
ğını anlamak için değil son evlilik görüşmelerinin ardından duygularını nasıl ifade ettiği, 
daha doğrusu nasıl görülmek istendiğini anlamak açısından oldukça önemlidir. Şiirde Ba-
kire Kraliçe’nin sesi duyulmaktadır. Acı veren bir kabullenme şiirin her dizesinde hissedilir 
çünkü Kraliçe’nin ülkesine vermiş olduğu bağlılık sözünün ödenmesi gereken bedelidir 
bu. Duygularından, mutluluğundan, hayallerinden daha büyük idealler için vazgeçmiş ve 
bunun acısıyla yaşamak zorunda kalan birinin sesi duyulur dizelerde. “On Monsieur’s De-
parture”ın 1582’de Anjou’nun İngiltere’den ayrılması ardından yazıldığı düşünülmektedir 
(Elizabeth I, 2002: 302). Şiirde konu edilen kişinin başka biri olabileceği hakkında farklı 
bir görüş daha bulunmaktadır. Teague, şiirin Elizabeth’in en önde gelen gözdesi, vatana 
ihanetten idam edilen Robert Devereaux, Earl of Essex olabileceğini de belirtir (1987: 526). 
Herman, I. Elizabeth’in eserlerinin kapsamlı notlarla yer aldığı antolojinin editörleri Mar-
cus, Mueller ve Rose’un bazı bulgulara dayanarak bu şiirin kesinlikle Kraliçe’ye ait olduğu 
görüşüne biraz tereddütle yaklaşarak şiirin beş ayrı el yazmasında yer aldığı ve bunların 
hiçbirinin Kraliçe hayattayken yazılmamış olduğuna değinir (2010: 116). Bu konuyla ilgili 
fikirler ve tereddütler olsa da, şiirin I. Elizabeth tarafından Anjou Dükü için yazıldığı görü-
şü genellikle benimsenen bir yaklaşımdır. Kraliçe’nin İngiltere’den ayrılmasının ardından 
Mösyö’ye yazdığı mektuplar da vardır ve çoğu araştırmada bu şiir söz konusu mektuplarla 
birlikte ele alınmaktır. Daha önce, Spenser’ın Nisan egloğunda I. Elizabeth’in evlenebile-
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cek genç bir bakireden, bekâreti ülkesinin bütünlüğü ve barışı ile özdeş Bakire Kraliçe’ye 
dönüşümünün ilk yansımalarının görüldüğü fikri üzerinde durulmuştu. “On Monsieur’s 
Departure”da hüzünlü bir kabullenmeyle bu dönüşümün tamamlandığı görülür.

Şiir hakkında akla takılan bir diğer soru da Kraliçe’nin yazdığına inanılan dizelerde 
ifade edilen duyguların ne ölçüde içten olduğudur. Sone geleneğinde yazılan şiirlerin 
çoğunluğu aşk üzerine de olsa, Marotti dizelerde ifade edilenin aşk olmadığını, aşkı konu 
ediyor gibi görünerek şairlerin sosyal, ekonomik ve siyasi beklentilerini ortaya koyduk-
larını düşünür. Temel bir çalışma kabul edilen kapsamlı makalesinde Marotti, çoğunluğu 
saray çevresine yakın şairlerce Petrarca geleneğinde kaleme alınan eserlerde öncelikli 
olarak yükselme hırslarını, arzularını ve isteklerini yansıttıklarını öne sürer (1982: 398-
399). Kraliçe I. Elizabeth’in de Petrarca geleneğini kendi amaçları doğrultusunda bir yö-
netim stratejisi olarak kullandığı düşünüldüğünde şiiri farklı bir bakış açısıyla yorumla-
mak mümkündür. Bu yaklaşımı destekleyen bir diğer görüş de Herman’a aittir. Herman 
hükümdarlar tarafından yazılan şiirlerin gerçek duyguları yansıtmaktan ziyade konum-
larını güçlendirmek üzere yazılmış siyasi içeriğe sahip eserler olarak nitelendirir (2010: 
2). Bu görüş ışığında I. Elizabeth’in sözlerinin gerçeği ne ölçüde yansıttığı da tartışmaya 
açık bir konudur. Şiir yazmak keyifli bir uğraş olsa da, hükümdarların sadece bu nedenle 
yazmadıklarını düşünen Herman, onların özellikle de tehlikeli durumlar içindeyken şiire 
yöneldiklerini belirtir. Ayrıca, bu tür şiirlerin genel anlamda hükümdarın sadece mutlak 
otoritesini yansıtmadığını, kayda değer ölçüde bir muhalefet olduğunda özellikle o duru-
ma ait otoritesini ortaya koyma amaçlı olduğunu düşünür (2010: 3-4).

“On Monsieur’s Departure”da Kraliçe, Petrarca geleneğinin kalıplaşmış ifadeleri olan 
zıt kavramları yan yana kullanarak yaşadığı duygusal karmaşayı ifade eder. Bell’e göre bu 
duygu karmaşası Kraliçe’nin evlilik konusundaki kararsızlığını yansıtmaktadır (1998: 111). 
Petrarca şiir geleneğinde yazan erkek şairler ulaşamayacakları bir kadına duydukları aşkı ve 
bundan dolayı içine düştükleri çaresizliği dizelerinde konu ederler. Sevilen kadının onurunu 
korumak adına gizledikleri duygularını ifade edebilecekleri tek yer dizeleridir. Ancak, şiir-
de şair rolünü üstlenen, duygularını ifade eden kişi bir kraliçe olduğundan üzerindeki yük 
oldukça ağırdır. Kraliçe yüreğinde fırtınalar kopsa da, duygularını gizlemek zorundadır: 

Kederliyim ama hakkım yok hoşnutsuzluğumu belli etmeye;
Seviyorum, ama mecburum nefret ediyor gibi görünmeye;
Yapıyorum, yine de hiç söyleyemiyorum içimden geçeni;
Tamamen suskun görünüyorum, ne var ki konuşuyorum için için.
Ben, ben değilim; donuyorum ve buna rağmen yanıyorum,
Kendimden başka birine döndüğümden beri. (1-6)7

Aşk, Kraliçe’yi bambaşka birine dönüştürmüştür ve toplumsal konumu nedeniyle 
içinden geçenleri söylemesi mümkün değildir. I. Elizabeth’in yaşadığı bu durumu Kralın 
İki Bedeni kavramıyla da açıklamak mümkündür. Bir hükümdar olarak siyasi bedeninin 
gerektirdiği şekilde davranmalıdır, fiziksel bedeniyle ilgili duygularını, istekleri ve arzu-
larını yok saymalıdır. Şiirin sonunda bir hükümdar olarak yapması gerekeni yapar:

Ya bırak biraz daha bu tatlı mutlulukla yaşayayım,
Ya da öleyim, ve böylece unutayım aşkın ne demek olduğunu. (17-18)8

Şiir Kraliçe’nin Bakire Kraliçe olarak kalacağını ifade ettiği bir eser olarak yorum-
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lanmaya uygun içeriğe sahip olsa da, Herman dizelerin I. Elizabeth tarafından herkesin 
bilmesi amacıyla yazıldığına dair bir bulgunun olmadığına dikkat çeker. Şiirin diplomatik 
yazışmalarda ve Kraliçe’nin Anjou’ya yazdığı mektuplarda da konu edilmediğine değinen 
Herman, şiir Dük’e verilmiş olsa mutlaka bir yerde kaydının bulunması gerektiğin altını çi-
zer. Dahası, Anjou İngilizce bilmediğinden aralarındaki yazışmaların Fransızca yapıldığını 
vurgulayarak, Kraliçe’nin talibine anlayamayacağı dilde bir hediye vermeyeceğini düşün-
düğünü de ekler (2010: 117). 

Şiirin ne ölçüde orijinal olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda yazıldığının kesin 
bir cevabı olmasa da, evlilik görüşmeleri sürerken ve görüşmelerin sonuçsuz kalması-
nın ardından I. Elizabeth’in Mösyö’ye hitaben yazmış olduğu bazı mektuplar vardır. Bu 
konuda daha güvenilir metinler olduğu düşünülen mektuplardan Aralık 1579 veya Ocak 
1580’de Kraliçe’nin yazdığı satırlarda yukarıda incelenen şiirde yer alan duyguların ben-
zeri gözlenir. Kraliçe Mösyö’ye şöyle der:

Kendi adıma, itiraf ediyorum ki bu dünyada kendi isteğimle onun olmak istediğim 
sizden başka bir prens yok, ya da minnettar hissettiğim, ya da hayatımın kalan 
yıllarını geçirmek istediğim, hem nadide erdemleriniz hem de hoş mizacınız için, ve 
bunlara eşlik eden saymakla bitmeyecek, saymaya kalksam zamanın yetmeyeceği 
pek çok saygın yönününüz. (2002: 243)9

Kraliçe evlilik konusunun ona artık dert olmamasını ve birbirine sadık iki dost olarak 
kalmalarının en doğrusu olacağını belirtir ilerleyen satırlarda. Mektubun satır aralarında evli-
lik görüşmeleriyle ilgili gündeme gelen tüm kaygıların izleri de gözlenir. Mektup Kraliçe’nin 
Mösyö’ye “pek sevgili Kurbağam”10 diye hitap ederek Tanrı’dan ona iyilik dilemesiyle son 
bulur (2002: 244). Kraliçe, tıpkı şiirde olduğu gibi kişisel olarak evlenmeyi istediğini ama 
mezhep farklılığı nedeniyle ülkesinden gelecek tepkileri dikkate alarak fedakârlık ettiğini dile 
getiriyor olsa da, Herman mektubu I. Elizabeth’in zaman kazanma stratejisi olarak yorumlar. 
Din konusunu Kraliçe’nin aşılamaz bir konu olarak gördüğünü ama bunu söylemekten ziya-
de halkından yükselen sesleri yok sayamayacağını öne sürdüğünü belirtir (2010: 124-125). 

Levin’e göre çoğu araştırmacı I. Elizabeth’in evlenmeme kararını onun cinsel ve psi-
kolojik bir eksikliğiyle bağdaştırıyor olsa da, bu karar oldukça güçlü ve etkin siyasi bir 
taktiktir (1994: 65). Hüküm sürdüğü dönemin ilk yarısında I. Elizabeth’in evlenmemiş ama 
evlenmeye niyetli bir kraliçe olarak oluşturduğu imgeyi İngiltere’nin siyasi hedefleri doğ-
rultusunda kullanabileceği büyük bir diplomatik güç olarak değerlendirmek pek de yanlış 
olmaz. Ayrıca, bu süreçte yaşananlar İngiltere ve Fransa’nın o dönemdeki tarihine ve siya-
setine farklı bir açıdan bakmayı sağlar. Edebiyat ve sanata yansımaları, İngiltere’nin o dö-
nemdeki iç siyasetini ve bunu oluşturan dinamikleri anlamak açısından da önemlidir. Şiirler, 
yazılar ve gösterilerle ortaya konan eleştirileri, beklentileri ve yansıtılan kaygıları dikkate 
almak, en önemlisi de Kraliçe’nin tüm bunlar yaşanırken sergilediği tutumunu, davranışla-
rını en başta da sözlerini değerlendirmek Elizabeth çağının çok yönlü bir resmini görebilme 
imkanı sunar. Çalışmada ele alınan evlilik görüşmeleri, süreci ve sonucu I. Elizabeth’in 
Bakire Kraliçe’ye dönüşümünde dönüm noktası oluşturmuştur. Öldüğü yıl olan 1603’e dek 
Kraliçe I. Elizabeth kadın bedenine sahip olsa da bir kralın gücü ve yüreğiyle ülkesini yöne-
ten, Tanrı’dan başka bir otoriteyi tanımayan, hiçbir erkeğe ait olmayan, ulaşılmaz bir kadın 
ve ülkesiyle sembolik evlilik gerçekleştirmiş güçlü bir hükümdar olarak belirir.
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NOTLAR
1 MacCaffrey, “Anjou, 1576-1579” (1981: 243-266) ve “The Anjou Match” (1993: 198-217) 

başlıklı kitap bölümlerinde evlilik görüşmelerini Elizabeth çağının siyasi ve tarihsel olayları 
çerçevesinde, özellikle de İngiltere’nin dış politikasını ilgilendiren bir unsur olarak ayrıntılı 
olarak ele almaktadır.

2 I. Elizabeth’in konuşmalarının metinleri için bakınız: Elizabeth I, 2002: 56-60; 70-72; 93-98. 
Kraliçe’nin şiirleri ve mektuplarından yapılan alıntılar için bu birincil kaynak kullanılmıştır. 
Konuşmaların ayrıntılı bir incelemesi için bakınız: Seber, 2009: 35-54.

3 I. Elizabeth’in konuşmaları, mektupları ve diğer eserden yapılan tüm alıntılar tarafımdan Türk-
çe’ye çevrilmiştir ve orijinalleri notlarda verilmiştir. “And as I am but one body naturally con-
sidered, though by His permission a body politic to govern, so I shall desire you all, my lords 
(chiefly you of the nobility, everyone in his degree and power), to be assistant to me, that I with 
my ruling, and you with your service may make a good account to almighty God and leave 
some comfort to our posterity in earth. I mean to direct all my actions by good advice and coun-
sel.” 

4 Şiirlerden yapılan alıntılarda dize sayıları parantez içinde verilmiştir. “fayre Eliza, Queene of 
shepheardes all”.

5 “The flowre of Virgins”.
6 “When I was fair and young, and favor graced me,
 Of many was I sought their mistress for to be.
 But I did scorn them all, and answered them therefore,
 ‘Go, go, go seek some otherwhere,
  Importune me no more.’ ”
7 “I grieve and dare not show my discontent;
 I love, and yet am forced to seem to hate;
 I do, yet dare not say I ever meant;
 I seem stark mute, but inwardly do prate.
 I am, and not; I freeze and yet am burned,
 Since from myself another self I turned.”
8 “Or let me live with some more sweet content,
  Or die, and so forget what love e’er meant.”
9 “For my part, I confess that there is no prince in the world to whom I would more willingly 

yield to be his, than to yourself, nor to whom I think myself more obliged, nor with whom I 
would pass the years of my life, both for your rare virtues and sweet nature, accompanied with 
so many honorable parts that I cannot recite them for their number nor dare to take mention of 
them for the length of time that would take me.”

10 “my very dear Frog.”
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