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Milletvekilleri "Benim Çocuğum"u İzledi
CHP’den Melda Onur, Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Aykan Erdemir, Tufan Köse ve AKP’den Safiye
Seymenoğlu ile çeşitli partilerden vekillerin danışmanları, Benim Çocuğum belgeselini izledi.

Çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireyler olan bir grup anne babanın mücadelesini konu alan
'Benim Çocuğum' belgeseli, dün akşam milletvekilleri için gösterildi.
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen özel gösterime CHP’den Melda Onur, Gürsel
Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Aykan Erdemir, Tufan Köse ve AKP’den Safiye Seymenoğlu’nun yanı sıra
çeşitli partilerden milletvekili danışmanları katıldı.
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Gösterim öncesi bir konuşma yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç, "Bu
filmde birkaç anne babanın sadece kendi çocuklarının değil başkalarının çocuklarının da yükünü nasıl
sırtlandıklarına, hor görülen, eziyet edilen, hatta öldürülen LGBT bireyler için nasıl mücadele ettiklerine
tanık oluyoruz. İzleyen herkesin bu adalet arayışına ortak olmasını diliyoruz" dedi.
Yönetmen Can Candan, aralarında Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay gibi
isimlerin de bulunduğu 500'ün üzerinde bürokrata davetiye yolladıklarını, filmi vekillerle beraber
izlemeyi çok önemsediklerini ama katılımın az olduğunu söyledi.
Candan Varşova Türk Filmleri Haftası, Eskişehir Uluslararası Film Festivali, Uçan Süpürge Kadın Filmleri
Festivali, Ege Belgesel Film Günleri, Filmamed Diyarbakır Belgesel Film Festivali gibi ulusal ve
uluslararası festivalden davet almaya devam ettiklerini belirtti.

Vekiller ne dedi?
Melda Onur: Film aslında aramızdaki insanların yaşadıkları, bizim görmek istemediğimiz, bihaber
olduğumuz sorunları çok güzel, çok naif, çok içtenlikli olarak dile getiriyor. Ben bu filmin toplumdaki
bakış açısını değiştireceğini düşünüyorum. Bu durumla yüzleşmemiz, kabullenmemiz ve bu insanların
yaşam alanlarını artırmamız lazım. Keşke iktidar partisi de bu filmi izleme olanağı yaratsa.
Gürsel Tekin: Dün televizyon kanallarından birinde, bir siyasetçinin yaptığı açıklamaya tanık oldum. Bu
konu hakkında parti olarak ne düşündükleri sorulduğunda yanıtı ıslah edeceğiz oldu. LGBT bireyleri
kabullenmemek, reddetmek insanlık ayıbıdır. Bu kadar kapalı bir toplumda, yüreklilik göstererek, böyle
bir belgeselde yer aldıkları için aileleri ve bu filme emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Verdikleri
mücadeleyle milyonlarca aileye rehber olacaklarını düşünüyorum.
Aykan Erdemir: Türkiye'deki bütün ailelerin görmesi gereken bir film. Bu filmi izleyen vekillerin daha
doğru kararlar vereceklerine, vicdanlarının sesini dinleme olanağı bulacaklarına inanıyorum. Birebir
görüşmelerimde dilim döndüğünce konuyu izah etmeye çalışıyorum. Ancak şunu biliyorum ki ne
akademisyen ne de vekil olarak bir anne-baba kadar etkili anlatamam. Bu filmi izleyen vekillerin günü
geldiğinde nefret suçları, anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda doğru kararı
verebileceklerine inanıyorum.
Sezgin Tanrıkulu: Sadece hak temelli bakan, insan haklarını gözeten vekillerin değil, LGBT bireyleri
görmezden gelen, yok sayan vekillerin de burada olmasını isterdim. Cinsel yönelimlerin sağlık sorunu
olarak görülmesine son verilmesi açısından bu film bir duyarlılık yaratacak. Farklı cinsel yönelimleri olan
bireylerin eşit muamele görmesi, zihniyet dışında mevzuatın da değişmesine bağlı. (ÇT)
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