
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         
 

ҮЗӘКЛӘШКӘН ДИНИ ОЕШМА – ТАТАРСТАН МӨСЕЛМАННАРЫ  

ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ 

РОССИЯ ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ 

КАЗАН ИСЛАМ УНИВЕРСИТЕТЫ 

«МӨХӘММӘДИЯ» МӘДРӘСӘСЕ  

 

 

«ХI Якупов укулары» 

Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган  

чаралар кысаларында үтә 

 

Казан, 8 сентябрь 2022 ел 



Үткәрү урыны: Казан шәһәре, Газовая урамы, 19 йорт, Россия ислам 

институты (актлар залы)  

 

 

8:30 – 9:00 Теркәлү  

 

Коръән укып башлау  

  

Чараны алып баручы:  

 

Мөхәммәтшин Рафыйк Мөхәммәтша улы, Үзәкләшкән дини оешма – 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Мөфтиенең 

урынбасары, Россия Федерациясе ислам мәгарифе Шурасы рәисе, Россия 

ислам институты һәм Казан ислам университеты ректоры, Татарстан 

Республикасы Фәннәр Академиясенең хакыйкый әгъзасы, сәясәт фәннәре 

докторы, профессор 

 

 

9:05 – 12:00 Сәламләү һәм чыгышлар: 

 

Камил хәзрәт Сәмигуллин, Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан 

Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Мөфтие 

 

Гатин Әскәр Александр улы, Татарстан Республикасы Президентының 

Эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты Гражданлык җәмгыяте институтлары 

белән багланыш буенча идарәсе Дәүләти-конфессиональ мөнәсәбәтләр 

бүлегенең баш киңәшчесе 

 

Мифтахов Фәрит Фәиз улы, Бөтендөнья татар конгрессының Казан 

бүлекчәсе җитәкчесе 

 

Закирова Гөлүсә Рәүф кызы,  «Идел» журналының баш мөхәррире  

 

Хәйруллин Рөстәм Минхәйдәр улы, социология фәннәре кандидаты, 

«Мөхәммәдия» мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары 

««Мөхәммәдия» мәдрәсәсе: тарих һәм киләчәк» 

• «Таян Аллаһка!» әдәби бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү 

 

 

 



Курамшин Ришат Исмәгыйль улы, Кукмара  мәдрәсәсе директоры 

«Совет чорыннан соң татарларга хас исламның традицион үрнәген яңадан 

торгызуда һәм үстерүдә Вәлиулла хәзрәт Якупов роле» 

 

Сабиров Нияз Рөстәм улы, тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының ислам теологиясы кафедрасы доценты, «Иман» нәшрияты 

директоры 

««Иман» нәшриятында чыккан хәдисләр җыентыклары: үткәне һәм 

бүгенгесе» 

 

Шәнгәрәев Роберт Рәшит улы, тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының ислам теологиясе факультеты деканы, ислам теологиясе 

кафедрасы доценты 

«Вәлиулла Якупов хезмәтләрендә дин проблемасын кую» 

 

Гыймазова Рафилә Алмарис кызы, тарих фәннәре кандидаты, доцент, 

Россия ислам институтының ислам теологиясе кафедрасы мөдире 
«Габдулла Бубый хезмәтләрендә дини мәсьәләләр»  

 

Әмишов Рәшид Ильяз улы, тарих фәннәре кандидаты, төбәк тарихын 

өйрәнүче, Казан кооператив институтының гуманитар фәннәр һәм чит телләр 

кафедрасы доценты 

«Новые открытия в изучении наследия богослова Валиуллы Якупова» 

 

Гарипов Наил Камил улы, тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының ислам теологиясе кафедрасы доценты 

«Вәлиулла Якуповның Идел-Урал буенда ислам динен таратуны өйрәнүдә 

тоткан урыны» 

 

Зәбиров Радик Мостафа улы, тарих фәннәре кандидаты, Россия ислам 

институтының ислам теологиясе кафедрасы доценты 

«Вәлиулла хәзрәт Якупов – күренекле татар дин әһеле һәм җәмәгать 

эшлеклесе» 

 

Сөләйманов Рәис Рәфкать улы, «Тарихи аң» социаль-гуманитар  фәнни 

эзләнүләр төбәкара җәмгыяти оешмасының Казан (Идел буе) филиалы 

җитәкчесе  

«Полемика Валиуллы Якупова с Рафаэлем Хакимовым: дискуссия о 

евроисламе, джадидизме и традиционном исламе на рубеже ХХ-XXI вв.» 

 



Карибуллин Айдар Әхбәр улы, Болгар ислам академиясенең 

абитуриентларны кабул итү һәм студентларны эшкә урнаштыру бүлеге 

җитәкчесе 

«Вәлиулла Якуповның Татарстанда ислам мәгарифен стандартлаштыруда 

керткән өлеше»  
 

Иванов Василий Виталий улы, Татарстан Республикасы Фәннәр 

Академиясенең Исламны өйрәнү үзәге аспиранты  

«Проблема раскола мусульманской уммы России и Татарстана и пути ее 

преодоления в трудах Валиуллы Якупова» 

 

 

12:00 – 12:30 Өйлә намазы («Әниләр» мәчете) 

 

 

Чыгыш регламенты – 10 мин. 

 

 


