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Çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireyler olan bir grup anne babanın mücadelesini konu alan 'Benim
Çocuğum'  belgeseli 15 Nisan Pazartesi günü, Ankara'da vekiller için gösterildi. Filmi izleyen milletvekilleri
"Keşke daha çok vekil izlese ve bu hak arayışına ortak olunsa" görüşünde birleşti.
Çocukları lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireyler olan bir grup anne babanın mücadelesini konu alan 'Benim
Çocuğum' belgeseli, 15 Nisan Pazartesi günü 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.
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.

http://bgbg.tv/o/h/563948

Tweet 7

0

Beğen 66

Benim Çocuğum Belgeseli Milletvekillerine
Gösterildi

ANA SAYFA OKU-BAK HABERLER KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ BENİM ÇOCUĞUM BELGESELİ MİLLETVEKİLLERİNE GÖSTERİLDİ

ARA - BUL GİT - GÖR SEÇ - PAYLAŞ OKU - BAK YE - İÇ - GEZ ÜYE GİRİŞİ

http://openx.bugunbugece.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=539__zoneid=4__cb=5e08a55f71__oadest=http%3A%2F%2Fwww.onurorhan.net
http://www.bugunbugece.com/oku-bak/haberler/liste/240
http://www.bugunbugece.com/oku-bak/haberler
http://www.bugunbugece.com/oku-bak
http://www.bugunbugece.com/
http://openx.bugunbugece.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=543__zoneid=3__cb=29424712bb__oadest=http%3A%2F%2Fwww.bugunbugece.com%2Fgit-gor%2Ffaruk-cimok-istanbul-resimleri
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bugunbugece.com%2Foku-bak%2Fhaber%2Fbenim-cocugum-belgeseli-milletvekillerine-gosterildi
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bugunbugece.com%2Foku-bak%2Fhaber%2Fbenim-cocugum-belgeseli-milletvekillerine-gosterildi&text=Benim%20%C3%87ocu%C4%9Fum%20Belgeseli%20Milletvekillerine%20G%C3%B6sterildi%20%40bugunbugece&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fbgbg.tv%2Fo%2Fh%2F563948
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bugunbugece.com%2foku-bak%2fhaber%2fbenim-cocugum-belgeseli-milletvekillerine-gosterildi&id=ma-130418083329-24e5fdf4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

AYRIMCILIK VE ŞİDDETE DUR DEMELİ
Aralarında Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay gibi isimlerin de bulunduğu 500'ün
üzerinde bürokrata davetiye yolladıklarını açıklayan Yönetmen Can Candan, ise gösterime katılan vekil
sayısının az olmasından yakındı. Bu cesur ve ilham verici ebeveynlerden öğrenecek çok şey olduğuna işaret
eden Candan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Filme konu olan aileler LGBT hakları mücadelesini toplumun
kıyılarından alıp, merkezine taşıdılar. Hikayelerini paylaşarak insanların kalplerine dokundular, düşüncelerini
değiştirdiler. Bu filmi yapmaya karar verdiğimiz 2010 yılından beri, Türkiye’de onlarca LGBT birey öldürüldü.
Bu ayrımcılığı ve şiddeti derhal durdurmamız gerekiyor. Bu film aracılığıyla onların hikayelerini dinlemek ve
eylemlerine dahil olmak bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Bu yüzden vekillerle beraber bu filmi izlemeyi
çok önemsedik. Filmi şubat ayından bu yana 5 bini aşkın kişi izledi. !f Uluslararası Bağımsız Filmler
Festivali'nin yanı sıra Boğaziçi ve Kadir Has üniversitelerinde özel gösterimler yaptık. 17 Nisan'da da Sabancı
Üniversitesi’nde göstereceğiz." 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 söyleyen Candan, "Amacımız mümkün
olduğunca çok yerde filmi seyirci ile buluşturarak LGBT bireylerinin hak arayışına destek olmak" dedi.
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VEKİLLER NE DEDİ?
 
"KEŞKE İKTİDAR PARTİSİ DE BU FİLMİ İZLESE"
MELDA ONUR
CHP İstanbul Milletvekili
"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. Ülkemizde engelliler, etnik azınlıklar gibi
dezavantajlı gruplar var. Her biri ilk başta yok sayıldı, sonra göz önünde bulundurulmak istenmediler,
ardından hadi şu haklarla idare edin denildi. Bir noktadan sonra kendilerine alan açmaya başladılar. Kadınlar
eşitlik mücadelelerini yüzyıllardır veriyorlar, kar kurt diye başladığımız Kürt hareketinde bugün gelinen nokta
çok önemli. LGBT bireylerin de bir gün hakları olan yerleri alacaklarına gönülden inanıyorum."
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"LGBT BİREYLERİ REDDETMEK İNSANLIK AYIBIDIR"
GÜRSEL TEKİN
CHP İstanbul Milletvekili
"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. Özellikle Avrupa ülkelerinde eşcinsel belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar
var. Cinsel yönelimleri hiç kimsenin umurunda değil. LGBT bireyler hayatımızın bir parçası. İnsanlık tarihine
baktığınızda bu durumun yeni olmadığını göreceksiniz. 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."
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"BU FİLMİ BÜTÜN AİLELER İZLEMELİ"
AYKAN ERDEMİR
CHP Bursa Milletvekili
"Türkiye'deki bütün ailelerin görmesi gereken bir film. Bu filmi izleyen vekillerin daha doğru kararlar
vereceklerine, vicdanlarının sesini dinleme olanağı bulacaklarına inanıyorum. Böylece, Türkiye'de hem yasal
değişimin hem de toplumsal dönüşümün önü açılacak diye düşünüyorum. Toplum olarak bir zihniyet
değişimine ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişimde, yasalardan çok filmdeki ailelerin sesinin itici güç olacağını
düşünüyorum. 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. Bu yüzden filmi, milletvekillerini ikna edebilmenin, zihniyetlerinde bir
sıçrama yaratabilmenin önemli bir aracı olarak görüyorum."
 
"BU BİR SAĞLIK SORUNU DEĞİL"
SEZGİN TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili
"Sadece hak temelli bakan, insan haklarını gözeten vekillerin değil, LGBT bireyleri görmezden gelen, yok
sayan vekillerin de burada olmasını isterdim. LGBT bireylerin toplumdaki herkesle eşit haklara sahip olması
lazım. Ancak biz biliyoruz ki Türkiye gibi toplumlarda bu söz konusu değil. Cinsel yönelimlerini aile içinde
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lazım. Ancak biz biliyoruz ki Türkiye gibi toplumlarda bu söz konusu değil. Cinsel yönelimlerini aile içinde
bile gizlemek zorunda kalıyorlar, toplumun dışına itiliyorlar, hayatın hiçbir alanında eşit haklara sahip
olamıyorlar. 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. Toplumsal duyarlılığın artması açısından çok değerli bir çalışma. Emeği
geçen herkesi kutluyorum."   

FİLM HAKKINDA
2013 • 82 dakika  • Renkli •  Türkçe
Yönetmen: Can Candan
Yapım: Surela Film
Yapımcılar: Can Candan, Ayşe Çetinbaş, Gökçe İnce
Ortak Yapımcı: H. Metehan Özkan
Görüntü Yönetmeni: Oğuz Yenen
Ses: Öğünç Hatipoğlu
Kurgu: Gökçe İnce
Yardımcı Yönetmen: Boysan Yakar
Danışmanlar: H. Metehan Özkan, Mehmet Tarhan
Fimdeki Ana Karakterler: (Anne Babalar) Ömer Ceylan, Şule Ceylan, Günseli Dum, Pınar Özer, Sema Yakar,
Nilgül Yalçınoğlu, Zeki Yalçınoğlu. (Aktivistler) H. Metehan Özkan, Mehmet Tarhan
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