
	
Kutsal	Kitap’tan	bir	Kadın	–	RUT		
	
Rut,	 Moavlı	 bir	 kadındır.	 Onun	 yaşadığı	 olaylar	 İ.Ö.	 1200	 yıllarında	 geçmektedir.	 Bu	 dönem	
İsrail’in	Tanrı’dan	uzak	yaşadığı,	başka	ulusların	günahına	bulaştığı,	Kutsal	Yasa’yı	ihmal	ettiği	bir	
dönemdir	(krş.	Hakimler	3:7;	[1:2-3]	21:25).	Böyle	karmaşık	bir	dönemde	bile,	Rut	kitabı	boyunca	
Tanrı’nın	 her	 şeye	 rağmen	 İsrail’e	 nasıl	 yardım	 ettiğini	 ve	 nasıl	 merhametli	 davrandığını	
okuyoruz.	
	
İsrail’in	hakimler	tarafından	yönetildiği	günlerde	diyarda	kıtlık	başlayınca	bir	adam,	karısı	ve	 iki	
oğluyla	birlikte	geçici	bir	süre	kalmak	üzere	Moav	topraklarına	doğru	yola	çıkar.		
	

1:2	 Adamın	 adı	 Elimelek,	 karısının	 adı	 Naomi,	 oğullarının	 adları	 da	 Mahlon	 ve	 Kilyon'du.	
Yahuda'nın	Beytlehem	Kenti'nden,	Efrat	boyundan	olan	bu	kişiler,	Moav	topraklarına	gidip	
orada	yaşamaya	başladılar.	
3	Naomi,	kocası	Elimelek	ölünce	iki	oğluyla	yalnız	kaldı.	
4	 İki	oğul	Moav	kızlarından	kendilerine	birer	eş	aldılar.	Kızlardan	birinin	adı	Orpa,	ötekinin	
adı	Rut'tu.	Orada	on	yıl	kadar	yaşadıktan	sonra,	
5	Mahlon	da,	Kilyon	da	öldü.	Böylece	kocasıyla	iki	oğlunu	yitiren	Naomi	yapayalnız	kaldı.		
6	 Naomi,	 Moav	 topraklarındayken	 RAB'bin	 kendi	 halkının	 yardımına	 yetişip	 yiyecek	
sağladığını	duyunca	gelinleriyle	oradan	dönmeye	hazırlandı.	

	
Naomi	ailesini	kaybedip	yalnız	kalınca	tekrar	kendi	topraklarına	dönmeye	karar	verir.		
	
Naomi’nin	acıklı	hikayesi,	bazen	bizlerin	de	yaşadığı	benzer	ya	da	bir	başka	acıklı	hikaye	gibidir.	
Ancak	acıların	ortasında	olduğumuz	bir	yerde	Kutsal	Yazılar	“RAB'bin	kendi	halkının	yardımına	
hazır”	olduğunu	söylüyor.		
	
(1:7-14)	 Naomi	 kendi	 ülkesine	 dönmek	 için	 yola	 çıkarken,	 gelinlerine	 analarınızın	 evine	 geri	
dönün	diye	teklifte	bulundu.	Onlar	önce	kabul	etmeyip	“senin	halkına	döneceğiz”	dediler.	Fakat	
sonra	Noamin’in	gelinlerinden	Orpa	geri	dönmeye	razı	oldu.		
	
(1:15-18)	 Naomi	 Rut’a	 Orpa’yı	 işaret	 ederek	 geri	 dönebilmek	 için	 halen	 zamanının	 olduğunu	
söylediği	zaman,	Rut	bu	teklifi	kabul	etmedi.	Ama	Rut	şöyle	dedi:	
	

1:16	Seni	bırakıp	geri	dönmemi	 isteme!	Sen	nereye	gidersen	ben	de	oraya	gideceğim,	sen	
nerede	 kalırsan	 ben	 de	 orada	 kalacağım.	 Senin	 halkın	 benim	 halkım,	 senin	 Tanrın	 benim	
Tanrım	olacak.	

	
(1-19-22)	Arpa	biçilme	vaktinde	ikisi	Beytlehem’e	döndüler.		
	
(2:1-23)	Rut	 tarlalarda	 çalışmak	 için	Naomi’den	 izin	alıp,	orakçıların	ardında	başak	devşirmeye	
başladı.		
	



(2:2)	 Rut	 gündelik	 ekmeği	 için	 olağan	 bir	 yoldan	 çalışmak	 istedi.	 Ve	 kendi	 içinde	 yaşadığı	
dönemin	 farkında	 olarak,	 karşısına	 çıkacak	 herhangi	 bir	 yanlış	 teklife	 karşı	 çok	 dikkatliydi.	 Bu	
yüzden	 ‘iyiliksever	 bir	 adamın	 ardında	 başak	 devşirmek’	 istedi	 (bkz.	 Levililer	 23:22,	 Tesniye	
10:19).	
	

2:3	Böylece	Rut	gidip	tarlalarda,	orakçıların	ardında	başak	devşirmeye	başladı.	Bir	 rastlantı	
sonucu,	kendini	Elimelek'in	boyundan	Boaz'ın	tarlasında	buldu.	

	
Bu	 arada	 Rut	 diyarda	 yabancı	 olduğu	 için	 değil,	 imanının	 güzelliğinden	 dolayı	 dikkat	 çekmeye	
başladı	(krş.	3:10):	
	

2:11	 Boaz	 şöyle	 karşılık	 verdi:	 "Kocanın	 ölümünden	 sonra	 kaynanan	 için	 yaptığın	 her	 şey	
bana	bir	bir	anlatıldı.	Anneni	babanı,	doğduğun	ülkeyi	bıraktın;	önceden	hiç	tanımadığın	bir	
halkın	arasına	geldin.	

	
2:23	Böylece	Rut	arpa	ile	buğday	biçimi	sonuna	kadar	Boaz'ın	hizmetçi	kızlarından	ayrılmadı;	
başak	devşirip	kaynanasıyla	oturmaya	devam	etti.	

	
Rut	iman	ile	yaşayıp	iman	ile	çalışmaya	devam	etti.	Rab	de	kaynanası	Naomi’nin	yüreğine	Rut’un	
yeni	bir	aile	kurmaya	olan	ihtiyacını	hatırlattı:	
	

3:1	Kaynanası	Naomi	bir	gün	Rut'a,	"Kızım,	iyiliğin	için	sana	rahat	edeceğin	bir	yer	aramam	
gerekmez	mi?"	dedi.	

	
(3:1-18)	Rut	söylenene	göre	yaptı.	Rut	imanı	ile	Boaz’ın	da	dikkatini	çekmeye	başlamıştı:	
	

3:10	Boaz,	"RAB	seni	kutsasın,	kızım"	dedi.	"Bu	son	iyiliğin,	ilkinden	de	büyük.	Çünkü	yoksul	
olsun,	zengin	olsun,	gençlerin	peşinden	gitmedin.		
11	 Ve	 şimdi,	 korkma	 kızım;	 her	 istediğini	 yapacağım.	Bütün	 kent	 halkı	 senin	 erdemli	 bir	
kadın	olduğunu	biliyor.	

	
Böylece	Rut	uygun	zamanın	gelişine	kadar	evde	sakin	bir	şekilde	beklemeye	başladı.	Dindar	bir	
adam	olan	Boaz	ise	Rut	konusunda	bazı	yasal	süreci	çalıştırmaya	başladı	(bkz.	3:12,	18;	4:1-12).	
	
Böylece	Boaz	ve	Rut	evlendiler.	Rab	onlara	bir	oğul	verdi:	
	

4:13	 Böylece	 Boaz,	 Rut'u	 kendine	 eş	 olarak	 aldı	 ve	 onunla	 birleşti.	 RAB'bin	 kutsamasıyla	
gebe	kalan	Rut	bir	oğul	doğurdu.	
16	Naomi	çocuğu	alıp	bağrına	bastı	ve	ona	dadılık	yaptı.	
17	Komşu	kadınlar,	"Naomi'nin	bir	oğlu	oldu"	diyerek	çocuğa	ad	koydular;	ona,	Ovet	adını	
verdiler.	Ovet,	İşay'ın	babası;	İşay	ise	Davut'un	babasıdır.	

	



Rut	imanla	yaşadı	ve	Rab	onun	adımlarını	dindar	bir	adam	olan	Boaz’ın	tarlasına	yönlendirdi.	Rut	
ve	 Boaz	 en	 başında	 ne	 bir	 evlilik	 planladı	 ne	 de	 bunu	 hayal	 ettiler.	 İkisi	 de	 imanla	 yaşamaya	
devam	ederken	Rab	onların	yollarını	bir	şekilde	birleştirdi.	
	
Rut	 kitabındaki	 olaylar	 Naomi	 ve	 Rut’un	 öyküsü	 olmaktan	 öte;	 Tanrı’nın	 kendi	 halkına	
yardımının,	 Tanrı’nın	 kendi	 halkını	 bereketlemesinin,	 Tanrı’nın	 kendi	 halkına	 lütufkar	
merhametinin	açıklanmasına	dönüşüyor.		
	

4:21	Salmon	Boaz'ın	babası,	Boaz	Ovet'in	babası,	
22	Ovet	İşay'ın	babası,	İşay	da	Davut'un	babasıdır.	

	
Rut	 ve	 Boaz	 iman	 ile	 evlenip	 çocuk	 sahibi	 olduklarında	 bile,	 gelecekte	 İsrail’in	 Kralı	 Davut’un	
atası	olacaklarını	bilmediler.		
	
Öyleyse	iman	ile	yaşadıkça,	Rut	ve	Boaz	gibi,	Tanrı	kendi	kilisesi	için	sizleri	de	kullanacaktır.		
	
İmanın	 yaşanılan	 yeri	 nasıl	 güzelleştirdiğine	 bakın.	 Betlehem	 önemsiz	 bir	 kent	 gibi	 dururken,	
imanlı	 insanların	 tanıklığı	 ve	 yaşamları	 ile	 orası	 Davut’un	 kenti	 oldu.	 Böylece	 Betlehem,	 daha	
sonra	gelecek	olan	kral	 İsa	Mesih’in	kenti	olarak,	kendisine	verilmiş	ünün	amacını	anlamamıza	
yardım	etmektedir	(krş.	Matta	2:4-6).	


