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KISA KONU 

 

KIZ ERKEK MESELESİ, aralarında dünya kadar fark olan iki komşu genç hakkında enerjik bir 

romantik komedi. Edebiyat düşkünü bir iyi aile kızı olan Nell ve eğlence düşkünü, pervasız Woody iki 

ezeli düşmandır ve bir sabah uyandıklarında kendilerini çok garip yerlerde bulurlar: Birbirlerinin yatak 

odalarında ve daha da kötüsü, birbirlerinin vücudunda. Bu isteksiz değiş tokuş, birbirlerinden intikam 

almaları için bulunmaz bir fırsata dönüşür ve hayatlarını sabote etmeye başlarlar. Ama çabalarının 

meyvelerini almaya başladıkça, başlarına hiç hesapta olmayan işler açılır.  

 

Transamerica’dan tanıdığımız Kevin Zegers ve The OC’den Samaire Armstrong’un başrollerini 

paylaştığı filmin yönetmeni Nick Hurran (Little Black Book), idari yapımcısı ise Elton John. Filme 

Sharon Osbourne’da Woody’nin annesi rolünde renk katıyor. 

 

UZUN KONU 

 

KIZ ERKEK MESELESİ, aralarında dünya kadar fark olan iki komşu genç hakkında enerjik bir 

romantik komedi.  Edebiyat düşkünü bir iyi aile kızı olan Nell (Samaire Armstrong) ve eğlence 

düşkünü, pervasız Woody (Kevin Zegers) iki ezeli düşmandır. 

 

Woody; Westdale Bay Lisesi Amerikan Futbolu takımının yıldız oyuncusudur. Yakışıklıdır, yeteneklidir, 

eğlencelidir, kızların gözdesidir. Yakşaşan mezuniyet maçını izlemeye gelecek üniversite görevlileri 

sayesinde iyi bir üniversiteden burs da alabilecektir. Zaten tek şansı da budur. Yoksa sadece okuldaki 

notlarıyla bir üniversiteye girmesi mümkün olmayacağı için babasının mutfak malzemesi satan dükanı 

Spatula Dünyası’nda çalışmak zorunda kalacaktır. Hayat Woody’e ne getirirse getirsin, annesi Della 

(Sharon Osbourne) ve babası Stan (Maury Chaykin) sevgi ve destekleriyle hep Woddy’nin 

yanındadır. 
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Deane ailesinin hemen yanıbaşında ise Bedworth ailesiş ve hanım hanımcık halleriyle aslında güzel, 

derslerinde başarılı ve asosyal kızları Nell oturuyordur. Woody gibi Westdale Bay Lisesi’ne giden Nell’in 

aklında derslerinden ve küçüklüğünden beri en büyük hayali olan Yale Üniversitesi’ne gitmekten başka 

bir şey yoktur. Azimli annesi  Katherine (Sherry Miller) de hayatını bu hayalin gerçekleşmesine 

adamıştır. Diğer taraftan babası Ted (Robert Joy) hayatın bundna ibaret olmadığının farkındadır. 

  

Woody ve Nell aynı liseye gidiyor ve hatta aynı mahallede, dip dibe yaşıyor olsalar da aralarında dağlar 

kadar fark vardır. Bu durum, bir okul gezisi sırasında aralarında ateşli bir tartışma başlayana kadar 

böyle devam eder. Kavga sırasında birbirlerine o kadar ağır sözler savururlar ki, önünde durdukları 

muzır Aztek Tanrısı heykeli ikisine bir oyun oynar: Ertesi sabah uyandıklarında akıl almayacak bir şey 

olur: Kendilerini birbirinin vücudunda bulurlar. 

 

Woody Nell’in vücudundadır ve onun için ölümden beterdir. Katherine’in hazırladığı o lezzetsiz müsli 

kavhaltılarından yemek zorunda mıdır? Temiz, düzenli ve haliyle sıkıcı, kız işi yeni odasına, Nell’in tüylü 

kedisine ve soft rock muzik zevkine alışmak zaten yeterince zordur. En iyi arkadaşı Horse’u (Mpho 

Koaho) özlüyordur. Amigo kızların başı olan kızarkadaşı Breanna (Brooke D’Orsay) ve onun en yakın 

arkadaşları Tiffany (Genelle Williams) ve Chanel (Emily Hampshire) de bir anda hayatından 

çıkmıştır. Nell olmanın ne gibi bir faydası olabilir ki? Belki, sadece bir tane… O da, kız kıza pyjama 

partilerine katılma imkanı olabilir. Ama Woody’yi asıl endişelendiren şey, yaklaşan mezuniyet maçıdır. 

Yeni vücuduyla maça çıkamayacağına göre, bu işi bir an once çözemezse üniversite bursu alma 

hayalleri boşa çıkacaktır. 

 

Nell kendini Woody’nin vücudunda bulunca onun için de işler en az Woody için olduğu kadar 

katlanılmaz bir hale dönüşür. Woody’nin darmadağın odası, bir o kadar dağınık evi, yüksek sesle 

konuşan ve ağzı bozuk annesi, ve onun hazırladığı yemekten başka her şeye benzeyen yemekler; 

dayanılacak gibi değildir. İnsanlar nasıl bu halde yaşayabiliyordur? Düzen denen şeyden hiç mi 

haberleri yoktur? Gerçi, her sabah okul otobüsüne yetişmek yerine Horse’un üstü açık arabasıyla okula 

kadar gitmek ve bir anda okulun “popüler” simaları arasında kendini bulmak gibi avantajları da vardır 
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durumun. Ama çok geçmeden Nell Yale Üniversitesi’ne giriş için mülakatının yaklaştığını fark eder ve 

işte o zaman dünya başına yıkılır. Bu değiş tokuşu tekrar normale çevirmeyi başaramazlarsa en büyük 

hayali göz göre göre yerle bir olacaktır. 

  

Yeni bedenlerinde, her ikisinin de yaptığı tek bir şey vardır: Bİrbirlerinin hayatını sabote etmek. Ki, 

Kabul edelim, söz konusu en büyük düşmanınızsa, çok da zevkli bir şeydir bu. Ama birbirlerinin hayatı, 

dışarıdan düşündükleri gibi değildir aslında. Ve kendini başkasının yerine koyduğunda, bu ister bir 

futbolcu olsun ister inek bir liseli kız, yaşadığı deneyim insana farklı bir bakış açısı kazandırabiliyordur. 

Acaba biraz empati ve anlayışla ilişkileri nefretten aşka dönüşebilecek midir? Ve şu kritik zamanda 

ikisinin de hayatları için kurdukları hayali gerçekleitirebilmelerinin tek yolu, acaba, kafa kafaya 

vermekten mi geçiyordur?  

 

KIZ ERKEK MESELESİ’nin başrollerinde Kevin Zegers (Transamerica, Zoom Academy), Samaire 

Armstrong (The OC, Just My Luck, Entourage) Sharon Osbourne (The Osbournes, The X-Factor), 

Maury Chaykin (Where The Truth Lies, Being Julia) ve Mpho Koaho (Get Rich Or Die Tryin’, Four 

Brothers) var. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasında Sherry Miller (Queer As Folk, 

Kingdom Hospital), Robert Joy (CSI: New York, Medium), Brooke D’Orsay (King’s Ransom, Harold 

and Kumar Go To Whitecastle), Genelle Williams (Doomstown, Banshee) ve Emily Hampshire 

(Blood, Snow Cake) de yer alıyor. 

 

Filmin yönetmeni Nick Hurran (Little Black Book, Girl’s Night); senaryo yazarı ise Geoff Deane 

(Kinky Boots). Yapımcı koltuğunda Steve Hamilton Shaw (Gnomeo and Juliet), Rocket Pictures’dan 

David Furnish (Gnomeo and Juliet, Billy Elliot The Musical) ve Prospero Pictures’dan Martin Katz 

(Hotel Rwanda, Spider) var. Fİlmin idari yapımcılığını ise sürpriz bir isim, Elton John (The Lion King, 

Billy Elliot The Musical) üstleniyor. 

 

KIZ ERKEK MESELESİ, 03 Ağustos’ta sinemalarda! 


