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                                                      Гади хезмәт белән дус бул да син, 

                                                 Җиң сызганып каршы ал гына! 

                                                       Шул чагында бәхет кулын сузып, 

                                                              Үзе килер синең алдыңа. 

                                                                                                Зәкия Туфайлова 

 

Кем булырга? Бу ыгы-зыгылы тормышта үз урыныңны дөрес итеп ничек 

табарга? Һәвәслек – мавыгуларыңны, теләк – омтылышларыңны кайсы һөнәр 

канәгатьләндерер дә тормыш юлыңны бәхетле итәр икән? Гомумән, сайлаган, 

яраткан  һөнәреңә  ничек ирешергә? Бүгенге көндә әлеге сораулар күпләрне 

кызыксындыра  һәм борчый. Күпме кеше югары белемле була торып та эш таба 

алмый яисә сайлаган һөнәре ошамый. Эшен яратып эшләп тә ихтыяҗларын 

канәгатьләндерерлек хезмәт хакы ала алмый. Минем уйлавымча, үзеңә 

киләчәккә һөнәр сайлаганда акыл белән эш итәргә кирәк. Хисләргә бирелеп, 

тормышыңны җимерүең  бар...Нинди генә һөнәр сайласаң да,  ул сиңа рухи һәм 

матди канәгатьләнү китерергә тиеш. Хезмәт - яшәеш чыганагы ул. 

 Җир шарын кеше хезмәте бизи. Кеше бакчалар үстерә, чүлләрне терелтә, 

шәһәрләр төзи, киемнәр тегә... Дөнья матур булсын өчен, син дә, мин дә үз 

өлешебезне кертергә тиешбез. Нинди дә булса осталыкка ия булуың - зур 

байлыгың ул. Кешеләр сине шул осталыгың буенча бәяләрләр. Кешелекнең 

табигый теләге - матурлыкка омтылу һәм шул сыйфат кешене эшкә, һөнәргә 

өйрәтә. Моңа ирешү өчен синдә сабырлык, тырышлык кебек сыйфатлар 

булырга тиеш.  

         Мин киләчәктә “татлы һөнәр иясе” булырга телим. Кем соң ул  татлы 

һөнәр иясе?  Ул – умартачы. Минем җизнәм тирә-юньдә умартачы буларак дан 

тота, мин киләчәктә үзебезнең умартачылар нәселен дәвам итәргә телим. 

Күңелем балыклы күле, ямьле табигате, җәнлекле урманнары белән дан тоткан 

авылыма  тартыла. Бу хезмәт кешесеннән нәрсә сорала  соң? Беренчедән – 

хезмәтеңне ярату. Икенчедән – бал кортларын яшь баланы тәрбияләгән  кебек 

карарга  кирәк. Ояларны урыннан – урынга  күчерү дә бал мул булсын бик 



әһәмиятле. Бал кортлары карабодай басуларын серкәләндерүдә зур файда 

китерәләр.Умартачыга ярдәм, киңәш сорап та күп киләләр.Бал-кешене дәвалый, 

күп авырулар балдан җаннарына-тәннәренә сихәт табалар. Мин һәркемгә 

хәлемнән килгәнчә прополис белән дә, киңәшләрем белән дә булышырмын. 

Киләчәктә кәрәзле бал җитештереп, карт-карчыкларны шатландырырга 

уйлыйм. Киләсе елдан Илһам җизнәм бал корты агуын һәм ана кортларның 

”сөт”ен җитештерүне дә жайга салырга тели.  Чөнки аларга дәвалау һәм 

косметика өлкәләрендә ихтыяҗ зур. Ә моңа умарта башы саннарын арттырып 

кына ирешергә мөмкин. 

Бал дисәң - бер кими, бармак тисә - ике кими, ди халык. Бал кортларын 

бала карагандай тәрбияләп, кояшлы җылы көннең бер минутын да әрәмгә 

уздырмыйча,  кортларга  багышлап, бер тамчысын да югалтмыйча  алганда 

гына бал кадерле  була ул. Үзе  бал кортлары үрчетеп карамаган кеше генә 

балга "кортның  кыр чәчәгеннән  җыеп алып  кайткан, бушка килгән әйбер", 

дип карый.  

Июль урталары җитеп, кояшлы, эссе, җилсез бер көндә һавага бал исе 

таралган  мәлдә  умартачы "дымарь"ында  черек  агач  төтәтеп умарталардан 

бал  ала башлый. Аның алдагы көнендә бал өендә өстәлләр, идәннәр юыла. Бал 

аертасы медогонка, бал савытлары чип-чиста итеп юыла, кайнап торган сулар 

белән чайкап кибәргә, җилләтергә калдырыла.  Яңа балны авыз  итеп 

карамыйча түзеп булмый. Бал   тора, берәвең  кәрәз чистарта, икенчең бал аерту 

җайланмасында  шул  рамнарны әйләндереп, бал аера. Умартачы оялардан бал 

белән тулган кәрәз ташый. Ташый диюе генә җиңел, кортларын имгәтми генә 

рамнарны җентекләп карап алырга, корт чакканга түзәргә, берсе-берсе 3-4 

килолы рамнар тезелгән җен ташыдай  авыр тартманы күтәреп, бал өенә 

илтергә кирәк. Син тиргә батып эшләгәндә, "алмагыз безнең балны" дигәндәй 

ачулары кабарган умарта   кортлары   безелди, алар һөҗүм итәргә дә күп 

сорамый. Бал исенә   исергән  умарта  кортлары  тәрәзә, ишек   ябык   булса да, 

тишек-ярык   табып бал өенә   кереп  тула.  



Менә медогонка стеналарына чыжылдап бал тамчылары бәрелә. Бу  зур 

савытның төбе тулгач, ширбәтле "алтын" төче исен таратып, медогонка 

улагыннан   табакка ага. Аннары  аны зур  савытларга, флягаларга   бушатасың. 

Бал мул булган елны өйдә  кәстрүл дә, чиләк тә, табак та калмый. Бөтенесе 

балда. Өйдәге бөтен чүмеч-кашык банкаларга бал тутыру өчен чыгып бетә. 

Тәнгә дә бал пары сеңеп, чын мәгънәсендә "баллы" га  әвереләсең. 

Кәрәз чистарту эшенең дә үз нечкәлеге бар. Кортлар бал акмасын өчен  

кәрәз тишекләрен   каплап  куйган  ап-ак элпәне юка гына итеп кырып алырга 

кирәк. Кайнап торган сулы иске чәйнектә рам пычаклары секунд саен 

алышынып тора. Ә менә шушы ап-ак элпә кәрәзнең  иң файдалысы. Ул 

натураль чиста продукт. Аны балы белән бергә ашасаң, файдасы күп. Күңелле 

мәшәкать тәмамлангач, бал савытлары тулгач, хезмәтеңнең чын мәгънәсендә 

татлы җимешен татырга  мөмкин. Җәй буе тырышып бал җыйган 

нечкәбилләргә,  рәхмәтләр укый-укый, бал уңышына сөенәсең. Бал салкынча, 

караңгы урында, пыяла яки эмаль савытта саклана. Шулай гына бал үзенең 

үзлекләрен саклый.  

 Ата-бабасыннан килгән һөнәрне үзләштереп, умартачылар нәселен дәвам  

итүче Илһам җизнәм, бакча  тутырып,умарта кортлары үрчетә. Мөслим  районы 

Ташлыяр авылында ике кешенең берсе умартачы, дияргә дә була. Авыл бу 

кәсепне үз иткән. Балын шалкан бәясенә сатып, азмы-күпме табыш алу гына 

түгел бит әле бу һөнәр. Аның максаты – әтисенең төсе булып калган 

умарталыкны саклау, балаларына да өйрәтеп калдырып, нәселнең горурлыгы 

булган һөнәрне дәвам итү. "Умарта корты игътибар, вакытында тәрбияләгәнне, 

бөтен шартларның да туры килүен һәм чисталык таләп итә. Умарта корты эчтән 

дә, тыштан да пакъ, чиста булганны ярата. Кортларны яратмасаң,  алар белән 

эш пешми", - ди ул.  

Кайбер кеше балны кабып карый да "нинди бал, нәрсәдән җыелган?" дип 

сорарга ярата. Нинди чәчәктә нектар өлгерә-кортлар шуннан җыя да җыя инде, 

дип җавап бирәм. Умарта кортлары балны аерып җыймый. Һәрвакыт ике-өч 

төрле үсемлек  нектары кушыла. Язын беренче чәчәкләреннән, чия, алмагач, 



слива чәчәкләреннән   җыялар, аннары юкә чәчәге сезоны башлана. Шулай ук 

бал карабодай, көнбагыш, сукыр кычыткан, тукранбаш, чебен 

кунаксасы(донник) һәм башка кыр чәчәкләренә баралар. Чәчәк нектар биргәндә 

яңгыр яуса да, нектарга зыян  килә, бик эссе булса да нектар парга оча. 

Яңгырлы, салкынча көннәрдә кортлар "взәтке" гә чыга алмый. Бал сезонында  

бер генә көн бушка узса да, зур югалту", - ди җизнәй. Умартачыларның телендә 

күбрәк рус теленнән кергән һәм татарчалаштырылган сүзләр кулланыла. Шуңа 

күрә белмәүчеләр ни турында сүз баруын аңламаска да мөмкин. "Взәтке" ул 

чәчәк биргән нектар, бал. Умартачы һәрвакыт ак халаттан яки аксыл төстәге 

тукымадан тегелгән махсус киемнән, битлектән булыр. Ак төс чисталык 

билгесе генә түгел, аны кортлар да тыныч кабул итә. Бәйләнеп  интектермиләр. 

"Бер оядан  уртача 20-25 кило бал алам. Кортларның үзләренә  тагын 20 

кило тирәсе азык кала. Соңгы балга  кадәр алганым юк, кортларга шикәр ашату 

белән дә  шөгыльләнмим. Бал кортлары тук булса, кышны исән-имин чыкса, 

умартачы өчен бик зур сөенеч инде", - ди умартачы. "Кортлар күпләп үлсә, 

күңелгә бик авыр. Аеруча, кырларга сиптергән агудан зыян күрә алар. Һәр елны 

умартачылар шуннан интегә", - ди  Илһам жизнәй, борчуын  җиткереп.  

Умарталыгың  бар икән, кортларны үз җайларына гына калдырып, теләсә 

кая чыгып китеп йөреп булмый. Бөтен яз, җәй, көз буе шул кортлар яныннан 

китмичә эшләгәндә, тәрбияләп торганда гына бал ашап була ул.  

Умартачы сөйләвенчә, беренче бал – иң тәмлесе. Ул, гадәттә, юкә 

чәчәгеннән җыелган була. Сыек, әчкелтем, ачык сары төстә. Ә кара төстәге бал 

– иң шифалысы, ул минералларга һәм файдалы матдәләргә бай. Умарта 

кортлары нектарны эшкәрткәндә үзләре эшләп чыгара торган ингибин дигән 

матдәне кушалар, шуның ярдәмендә бал стериль продуктка әйләнә. Бал 

бактерицид үзлеккә ия, анны җәрәхәткә сөртсәң, микробларны үтерә, тиз 

төзәтә. Ә шикәр балы, ясалма бал файдалы үзлекләргә ия түгел. Балны 

аертканнан соң, ике-өч ай узгач кристаллаша, ләкин куеру нәтиҗәсендә аның 

сыйфатлары  югалмый. Балны салкынча  һәм  караңгы урында сакларга  кирәк. 

Бал яктыга һәм җылытуга нәзберек. Ә менә 40 градуска кадәр җылытканда ул 



үзенең файдалы үзлекләрен, хуш исен югалта. Бактерицид үзлеге юкка чыга, 

төсе карала. Кышын сыек бал була алмый, ул яки чын түгел, яки эссегә куеп 

эретелгән  була.  

“Ел елга охшамый” диюләре - бик дөрес. Быелгы рәхимсез суык кышның 

нәтиҗәсе булса кирәк, кортлар көчсез, күпкенә оялар да  кортлар аз калган. 

Шулай  ук июнь ае - бал кортларының  аеру сезоны. Быел исә аерылып чыгучы 

корт оялары да сирәк. Аермасалар, үрчеми, оялар саны артмый дигән сүз бит. 

Бу исә –бик җитди проблема. Яз-җәй айларында, яңгыр яумау сәбәпле, күп кенә 

җимеш агачлары чәчәк атканда нектарны аз биргән. Шул сәбәпле балы да аз, 

кортлар да ач. Мондый шартларда умартачылар кортларны саклап калу өчен 

ясалма ашатырга мәҗбүр. Барысы да Ходай кулында. Умартачыга балыннан 

бигрәк, кортлары мөһимрәк. Корты булса, балы да булыр. Кечкенә "эшче"ләрен 

балаларын яраткан кебек   кадерли бит ул.  

Умартачы  өстәленнән ел әйләнәсе бал өзелми. Бал ашап үскән 

балаларның иммунитеты нык. Организмы күнеккән кеше, бал белән чәй 

эчкәннән соң, урамга  чыгарга  курыкмый, ул салкын тиюгә бирешми. Ә салкын 

тигән очракта инде башлы суганны угычтан уып, согын чыгарырга һәм 1:1 

исәбеннән, бал белән кушып болгатып, ач карынга көнгә берничә тапкыр эчү 

бик файдалы. Бу рецепт инде еллар дәвамында расланган. Балны симерүдән 

курыкканнар да рәхәтләнеп ашый ала. Эчкечелектән дә бал ашап дәваланып 

була.  Умартачылык - калдыксыз производство. Аның бөтен нәрсәсе дә 

кулланыла. Искергән кәрәзләрне эретеп, яңалары ясала, умарта кортлары 

җитештергән бал, прополис, корт ипие (перга), серкә - барысы да хуҗалыкта 

һәм медицинада файдаланыла. Үлгән кортлардан да дару ясыйлар хәтта.  

Язмамны  йомгаклап  шуны  әйтәсем килә, бал корты чакса, үзегезне 

түгел, кортны кызганыгыз (әгәр сездә корт агуына аллергия булмаса, әлбәттә). 

Чөнки бер эшче корт нибары 26-40 көн генә яши һәм шул кыска гомере эчендә 

никадәр зур эш башкара.Бу һөнәр миңа бик ошый, киләчәктә язмышымны бал 

кортлары белән, умарталар белән бәйләргә телим. Умартачы һөнәре – бик 

кирәкле һөнәр, сирәк һөнәр. 



Әмма уңган минем иркәм — 

                                       Умартачы       һөнәре. 

                                                 Өзелеп-өзелеп сагынганда 

                                        Юк  килмәгән  көннәре. 

                                         Юк килмәгән көннәре лә, 

                                         Балдан татлы телләре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


