
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        
 

ҮЗӘКЛӘШКӘН ДИНИ ОЕШМА – ТАТАРСТАН МӨСЕЛМАННАРЫ  

ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ 

РОССИЯ ИСЛАМ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

«Х Якупов укулары» 

Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган  

чаралар кысаларында үтә 

 

 

Казан, 7 сентябрь 2021 ел 



 

Үткәрү урыны: Казан шәһәре, Тукай урамы, 38 йорт, Үзәкләшкән дини оешма 

– Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте (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, сәясәт фәннәре докторы, 

профессор 

 

9:05 – 9:30  

Полосин Али Вячеслав Сергей улы, Ислам мәдәниятенә һәм  мәгарифенә 

теләктәшлек фондының директор урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы  

 “Гражданская идентичность мусульман России”  уку  әсбабын 

тәкъдим итү 

 

9:30 – 12:00 Сәламләү һәм чыгышлар: 

 

Камил хәзрәт Сәмигуллин, Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан 

Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Мөфтие 

 

Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасының баш казые 

 

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  

 “Таян Аллага!” әдәби бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү 

 

 

 



Шаһавиев Дамир Әдһәм улы, Казан ислам университеты гарәп теле һәм 

гуманитар фәннәр кафедрасы җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты, доцент 

«Имамы ахль ас-сунна валь-джамаа в биографическом словаре “Вафййат аль-

асляф” Ш. Марджани» 

 

Курамшин Ришат Исмәгыйль улы, Кукмара  мәдрәсәсе директоры 

«Совет чорыннан соң татарларга хас исламның традицион үрнәген яңадан 

торгызуда һәм үстерүдә Вәлиулла хәзрәт Якупов роле» 

 

Сөләйманов Рәис Рәфкать улы, “Тарихи аң” социаль-гуманитар  фәнни 

эзләнүләр төбәкара җәмгыяти оешмасының Казан (Идел буе) филиалы 

җитәкчесе  

«Личный архив Валиуллы Якупова: состояние документов и их ценность как 

источник по новейшей истории ислама в Татарстане» 

 

Насыйров Рафик Гомәр улы, Аксубай районы Түбән Майна урта мәктәбе 

директоры 

«Вәлиулла хәзрәт Якуповның 1990нчы еллар башында татар мөселман яшьләр 

хәрәкәтен нигезләве» 

 

Иванов Василий Виталий улы, Татарстан Республикасы Фәннәр 

Академиясенең Исламны өйрәнү үзәге аспиранты  

«Тема кадимизма и джадидизма в трудах татарского богослова Валиуллы 

Якупова» 

 

12:00 – 12:30 Өйлә намазы (“Галиев” мәчете) 

 

12:30 – 13:30 Аш мәҗлесе (Тукай урамы, 38 йорт, Үзәкләшкән дини оешма – 

Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте ашханәсе) 

 

Чыгыш регламенты – 10 мин. 


