
 

Aynı anda eş, anne ve kardeş olabilenler: Meryem, İsis, Morgana 

Mücahit Özdoğan 

 

Hıristiyanlıkta İsa’nın annesinin adı, kardeşinin adı ve Katolik Kilisesi’nin reddetmelerine rağmen önemli 

bir Hıristiyan kitlenin gerçekten var olduğuna inandığı kimi kaynaklarda cariye kimi kaynaklarda fahişe 

kimi kaynaklarda eşi olarak sunulan Mecdelli Meryem’in isimleri aynıydı. Yani Meryem’di. Bu üç veya 

biraz daha ihtimalleri olağanlaştırırsak iki farklı kişinin de adının aynı olması, farklı hikâyeler ve efsanelerle 

benzerlikler kurmamıza yol açmaktadır. 

Bu benzerliklerden birisi Kral Arthur Efsanesi’dir. Kral Arthur Efsanesi’ni kısaca anlatıyım. Roma’nın 5. 

yüzyılda çökmesiyle Avrupa büyük bir kaos dönemine girmişti. Kaosun sebeplerinden biri barbar Cermen 

kavimleriydi. Bütün Avrupa’ya yayılan bu kavimler bugünkü Avrupa’nın kökenlerini oluşturmaları 

açısından son derece önemliydi. O dönemde Britanya’da Kelt kökenli Britonlar’ın hâkimiyeti devam 

ediyordu. Kıta Avrupa’sına yayılan barbar Cermenlerin sonraki hedefi Britanya adasıydı. Bu istilada rol 

oynayanlar ise Anglelar, Saksonlar ve Jutelar’dı. Aynı zamanda Hıristiyanlıkta hızla yayılmaya devam 

ediyordu. Pagan inanışa sahip Cermenler zamanla Hıristiyan olmaya başlamışlardı. İşte Kral Arthur efsanesi 

de tam böyle Pagan-Hıristiyan ikileminin yaşandığı karmaşık bir ortamda cereyan ediyor. Kral Arthur 

efsanesi Britanya ve Kelt kökenli bir efsanedir. Roma’nın çöküşüne rastlayan döneme tekabül eden bir 

dönemde o dönem Britanya’da yaşayan Kelt kökenli Britonları Sakson istilacılara karşı koruyan, adaletiyle, 

gücüyle ve onurlu ama zaafları olan Yuvarlak Masa Şövalyeleri’yle nam salmış olan Kral Arthur’u konu 

alır. 

Kral Arthur ve Meryem anlatılarının benzeştiği nokta şu: Kral Arthur bir gün, üvey kardeşi olan 

Morgana’yla bilerek veya bilmeyerek cinsel ilişkiye girmiş ve kendi sonunu hazırlayacak Mordred isimli bir 

oğlan çocuk dünyaya gelmişti. Morgana, efsanedeki en önemli karakterlerden biridir. Arthur’un hayatında 

en önemli etkileri Morgana yapmıştır. Genelde kötü olarak resmedilir çünkü Hıristiyanlığa geçiş döneminde 

pagan kalmak için direnmiştir.   

Şimdi Morgana ve Meryem ismine dair anlatılardaki benzerlik tesadüf olarak değerlendirilebilir ama Kral 

Arthur’a atfedilen çeşitli özelliklerin birebir Hz. İsa’yı andırması, şüphemi güçlendirmektedir. Arthur 

efsanesiyle ilgili en ünlü kitaplardan birisini yazan Thomas Malory’nin eserinde, Arthur, sürekli olarak 

İsa’ya benzetilir. Kral Arthur sürekli olarak güçlü bir Hıristiyan görüntüsü çizer. Kimilerine göre o, Hz. 

İsa’dan sonra yaşamış en saf Hıristiyan’dır.  Ayrıca Arthur’un ünlü büyücüsü ve danışmanı Merlin’in de 

İsa’yla pek çok benzerliği vardır. Örneğin ikisi de daha bebekken konuşmaya başlarlar. Biz biliyoruz ki, 

Hıristiyanlık Britanya’da yayılmaya başladığından sonra güçlü Kelt mitolojisinden ve kültüründen 

etkilenmişti. Hatta Kelt rahipleri Druidlerin Hıristiyanlık içerisinde azizler olarak eridiği sıkça dile getirilen 

bir söylemdir. Zaten Kral Arthur efsanesi de Kelt-Hıristiyan birleşiminin bir ürünüdür. Kelt mitolojisindeki 

tanrıçaların özelliklerinden biri üçlü surete bürünebilmeleridir. Morgana’nın(Morgan, Morgause, Morgawse, 

Morgan le Fay gibi isimlerle karşımıza çıkabilir1) Kelt mitolojisindeki muadili olan Morrigan bu yeteneğe 

sahiptir. Buradan çıkarılabilecek sonuç, İsa’nın annesi, kız kardeşi ve eşinin Meryem olduğu iddiası Kelt 

mitolojisinden gelme bir iddia olarak gözükmektedir. 

Anlatılardaki farkı da bilmek gerekli. Örneğin sadece Hz. İsa’nın en yakınındaki üç kadının isminin aynı 

olduğunu biliyoruz. Yani bunların ilişkileri genellikle belirtilmiyor. Fakat Hz. İsa’yla ilgili annesinin ve 
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ilişkiye girdiği kişinin isminin aynı olması, bizi şüphelendirmeye itiyor.  Dediğim gibi bir Müslüman olarak 

Kur’an’ın Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında anlattıkları hakkında zerre şüphem yok. Kur’an’ın en az Hz. İsa 

kadar Hz. Meryem üzerinde de durduğunu ve onun temizliğine vurgu yaptığını biliyoruz. 

Malory, Arthur’un kimsenin çıkaramadığı taşa saplanmış kılıçla kral olmasını İsa’yla özdeşleştirir.2 Çünkü 

ona göre tüm insanlığa kral olarak doğan İsa doğduğunda büyük mucize ortaya çıkmıştı ve bu topraklara 

hükmedecek kralın da mucizeler göstermesi gerekiyordu. 

Mecdelli Meryem’in aynı zamanda İsa’yı mesheden Bethanya’lı Meryem’le aynı kişi olduğu ifade 

edilmektedir. Bazı yorumlara göre İsa’nın meshedilmesi pagan bir eylemdir ve Bethanyalı Meryem kadın bir 

papazdır. Meshetme geleneğinin paganlardaki kutsal kralın meshedilmesi ayininden geldiği belirtilmektedir. 

Bu geleneğe “Kutsal Evlilik” ismi verilmekteydi ve kraliçe-kadın-papazla kral-papazın evliliğini 

simgeliyordu.3Bu geleneğe göre kral gerçek gücüne ulaşmak için kadın-papazla cinsel olarak birleşmek 

zorundadır. Bu açıdan Kral Arthur’un neden üvey kardeşi Morgana’yla yattığını açıklayabilir. Gerçi 

Arthur’un gücünün temel esası adaletlilik, Merlin, Excalibur, savaşçılık, şövalyelik gibi hususlara 

dayanıyordu. Morgana’yla birleşmesi ona güç katmak yerine Mordred’ın yani kötülüğün doğmasına neden 

olmuştur. Bunun sebebi çok büyük ihtimalle Morgana’nın aslında kötü biri olması olabilir. Gerçi Morgana 

genelde kötü olarak anlatılır ama az da olsa iyi olarak resmedildiği çalışmalar4 da mevcuttur. Anlatılarda 

Morgana’nın genelde kötü olmasının sebebi onun Hıristiyanlığa karşı durarak Pagan kalması olabilir. 

Malory’e göre Morgana sihir yeteneklerini gittiği rahibelik okuluna borçludur.  

Arthur’un gayrı meşru oğlu olan Mordred’la yaptığı son savaş sonrasında ölü bedenini veya yaralı hâlini 

Avalon’a kayıkla götüren leydi/kraliçe/periler arasında Morgana’nın da olduğu bazı kaynaklarda 

geçmektedir. 

İsis 

Bu benzerliğe bir de Mısır mitolojisindeki İsis’i ekleyerek işi biraz daha ilginçleştirelim. Bu iddiayı ben ilk 

Zeitgeist adlı belgeselde görmüştüm. Belgesele göre İsis’in oğlu Horus, İsa anlatıların kökenini 

oluşturuyordu.  

Yazımız açısından kritik önemdeki husus, Mısır mitolojisine göre İsis adlı tanrıçanın, Osiris adlı tanrının 

hem kız kardeşi hem de karısı olmasıdır. İsis’in lakaplarından biri Bereket Efendisi’dir. Kaynaklarda hem 

karısının hem de kardeşinin isimlerinin aynı olması gibi benzerliklere rastlanılması çok ilginç bir husus. Bu 

benzerlikler, ya açıktan birbirlerini reddeden inançların örtülü olarak aynı havuzdan beslendiğini gösterebilir 

ya da hikâyelere bir gizem katılmak isteniyor olabilir. Bir Müslüman olarak Hz. Meryem’le ilgili düşüncem 

Kur’an’dan farklı olamaz. Ama Hıristiyanların kabul ettiği ve İncil’de de yer alan söylemler açıkça pagan 

kültürü çağrıştırmaktadır. Zaten İncil tahrif edilmese belki de Kur’an inmeyecekti. Allah’ın hak öğretisi 

zamanla bozuldu.  

Kral Arthur’la olan benzerliği gördükten sonra Hıristiyanların Mısır Mitolojisiyle olan benzerliklerine biraz 

daha ikna olmaya başladım. Belli bir karşılıklı etkileşimin oldu muhakkak.  
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