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Website 

www.dersimmeclisi.com 

E-Mail 

dersimmeclisi@gmail.com 

Facebook 

www.facebook.com/dersimmeclisi2016 

Değerli Dersimliler, 

Dersim Kongresi 16-18.11.2018 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt 

şehrinde,  

Haus der Jugend Frankfurt e.V. 

Deutschherrnufer 12 

60594 Frankfurt/am Main 

adresinde Dersim Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

Dersim Kongresi, biz Dersimlilerin tarihinde kendisine oluşturduğu özgün 
eksen itibari ile bir ilktir. Bu bağlamda ana teması da çok boyutludur. 
Dersim, asırlardır egemenler tarafından “kökünden halledilmesi gereken bir 
mesele” olarak görülmüş, toplumun eşit yurttaşlık talepleri ve yaşadığı 
sıkıntılar tarih boyunca sürekli görmezden gelinmiştir.  

Dersim Kongresi, halkımızın sorunlarını anlama ve anlatma platformu 
olmayı hedefine koyduğu gibi, bu sorunların çözülmesi için toplumumuzu bir 

araya getirmeyi de amaçlamaktadır.  

Dersim, son seksen yılda daha önce hiç olmadığı kadar tarihsel, dilsel, 
inançsal, kültürel, coğrafik ve demografik olarak; kısaca bir toplumu toplum 
yapan bütün özellikleriyle yoğun bir asimlasyon ve yok edilme tehlikesi 

altındadır. Yaşanılan bu erozyon sonucunda halkımız tüm değerlerini yitirme 
noktasına gelmiştir. Bu yok oluş sürecini durdurmak ve yaşanılan tahribatı 
hep birlikte onarmak ana hedeflerimizden birisidir. 

Bu kongre, dünya kamuoyu ve evrensel hukukun varlığını kabul ettiği 
ölçülerde bütün toplumların sahip oldukları demokratik hakları talep eder. 
Bu bağlamda Dersim Kongresi, Dersim toplumunun demokratik istek ve 
taleplerini kamuoyuna deklare etmeye çalışacaktır. 

Bununla birlikte, halkımızın her kesiminden Dersim üzerine herhangi bir 

alanda yaptıkları nitelikli çalışmaları ve projeleri sunmalarını önerir.  

MISLETÊ DÊSIMİ 
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Değerli Halkımız, 

Dersim Meclisi Dersim Kongresi Örgütleme Komitesi; Dersim’in tarihi, dili, 
kültürü, inancı üzerinde çalışan, sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunlarını 
kendisine dert edinen tüm kurum ve bireyleri ayrım gözetmeden Dersim 
Kongresi’ne davet eder. 

Dersim’in sanatçıları, edebiyatçıları, yazar ve araştırmacıları, akademis-

yenleri, hukukçuları, kadın inisiyatifleri, inanç mensupları, ticaret ve 
üretimle uğraşanlar… Kısaca halkımızın bütün kesimleri ile hepimiz Dersim 
Kongresi’nin aktif özneleriyiz.  

Yapılacak olan bu kongre, her Dersim bireyinin tarihi sorumluluğunu 
göstermesinin yeri ve platformudur. Söyleyecek sözü olan her Dersimlinin 

bu kongrede buluşmaya yönelik gereken çaba ve sorumluluk bilinci ile 
hareket ederek destek ve katkı sunmasını bekliyor ve bunu önemsiyoruz.  

Sonuç olarak bu hepimizin kongresidir. Bütün Dersimliler olarak Dersim 

Kongresi’ne davetliyiz. 

O halde, 16-18 Kasım 2018’de Frankfurt’ta Dersim Kongresi’nde buluşalım. 

10.09.2018 

Dersim Meclisi - Dersim Kongresi Örgütleme Komitesi 

Not: Kongre katılımcılarının en geç 15.10.2018 tarihine kadar başvuru 
yapması gerekmektedir 


