И.Я.Яковлев – Аслă Вĕрентекенĕмĕр.
Чăваш çĕнĕ çырулăхне йĕркелесе, пуçарса янă çын Иван Яковлевич
Яковлев пулнă. Вăл чăваш историне тăван халăха çутта кăларас енĕпе, улăпла
ĕçсем тунипе çеç мар, чăваш литературине аталанма, культурине пур енлĕн
ешерме пулăшнипе те кĕрсе юлнă.
Иван Яковлевич Яковлев 1848 çулхи ака уйăхĕн 25-мĕшĕнче Тутарстан
Республикине кĕрекен Теччĕ районĕнчи Кăнна Кушки ялĕнче çуралнă.
Унăн кун-çулĕ вăрăм, йывăр, анчах та телейлĕ пулнă. Вăл тăван
халăхшăн питĕ нумай ĕç тунă: Чĕмпĕрти чăваш шкулне йĕркеленĕ, чăваш
çырулăхне пуçарса янă, чăваш, тутар, мăкшă ачисем валли нумай шкул уçнă.
ХIХ ĕмĕрĕн 70-мĕш çулĕсенче Иван Яковлев чăваш ачисем валли алфавит
йĕркеленĕ, букварь, учебниксем кăларнă, вĕрентÿ методикине хатĕрленĕ.
Иван Яковлевич Яковлев ячĕ чăваш халăхĕшĕн яланах хисеплĕ те чыслă
пулнă. Унăн чапĕ халăхсем хушшинче çултан-çул анлăрах сарăлса пырать.
Чăваш хресченĕсем И. Я. Яковлева «çутта кăларакан», «ăс паракан», «пирĕн
ырă çыннăмăр» тесе чĕннĕ, вăл уçнă шкулăн ĕçĕсене пысăка хурса хакланă.
«Чăваш шкулĕ пирĕншĕн хĕвел вырăнне пулчĕ», «Чăваш шкулĕ хресчен
куçне уçрĕ» тенисем халичченех упранса юлнă.
И. Я. Яковлев чăваш çырулăхĕшĕн, наци чĕлхи аталанăвĕшĕн, халăх
культуришĕн пысăк ĕç тунă, нумай вăй хунă. Çавăнпа та унăн ячĕ чаплă,
сумлă, хисеплĕ ята тивĕçлĕ пулчĕ.
Чăваш чĕлхин пĕлтерĕшĕ ÿссех пырать. Вăл Чăваш Республикин
патшалăх чĕлхи те пулса тăчĕ. И.Я.Яковлев пуçарса янă чĕлхене пысăк
пуянлăх вырăнĕнче шутланать. Тăван чĕлхепе калаçса эпир хамăр шухăштуйăма палăртатпăр, чуна уçатпĕр. Халĕ хулари шкулсенче те чăвашла
тăрăшса вĕренме тăрăшатпăр, чăваш чĕлхипе иртекен тĕрлĕ конкурссенче
хутшăнатпăр. Мăн асаттемĕр чĕлхине манас марччĕ, ăна яланах упраса
пырасчĕ пирĕн.
Кашни кун И. Я. Яковлев пурăннă тата ĕçленĕ вăхăтсем пиртен инçете
юлса пыраççĕ. Анчах та паллă çынсен ĕçĕсем тата ăслă шухăшĕсем

кивелмеççĕ, вĕсем çамрăк ăрушăн питĕ çывăх тата питĕ кирлĕ пулса тăраççĕ.
Иван Яковлевич чăваш халăхĕшĕн тăрăшнипе эпир халĕ ытти халăхпа пĕр
тан, çавăнпа паянхи пурнăçра çĕнĕ технологирен юлма пултараймастпăр.
Тăван халăхне çутта кăларакан сумлă та чаплă педагогăн, Иван Яковлевич
Яковлевăн, ятне Раççейре те, ун тулашĕнче те лайăх пĕлеççĕ. Унăн çур ĕмĕре
пынă нумай енлĕ ĕçĕ-хĕлĕ халăхсем хушшинче самана пĕлтерĕшлĕ пулса историе кĕрсе юлнă, тĕнчери тĕрлĕ çĕршывсенче ырă ята тивĕçнĕ.
И. Я. Яковлевăн сăваплă та пархатарлă ĕçне малалла та аталантарса
пырасчĕ, чĕлхене çÿлти шайра тытса пыма тăрăшасчĕ пирĕн.
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