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fllmln temel Izieti IngilteN'de H Int 
azınlılltJin olmanın tetlrdltl 
sorunlarta tıııOupn w tek hayalı 
David Beckham glbt tılr flıdıolcu 
olmak olan ganç btr kızın mOcadelesı 
Ozerfne kurulmut. Bu açıdan btr 
B llly E tllott kopyasıyla kartı karııya 
gelme olasılıQımız olsa da, 
Chadha'nın silylernek Istedikleri çok 
daha farklı. Parminder K. Nara'nın 
son derece bafanyla canlandırdığı 
Jess karakteri, futbolcu olmayı 
istiyor istemesine, ama, karşısındaki 
en büyük engel, içinde yer aldığı o 
kapalı ve muhafazakar Hint kültürti. 
Her ne kadar Ingiltere gibi bir 
ülkede yaşıyor olsalar da, 
geleneklerinden ödün vermeyen ailesi 
ve yakın çevresi, sürekli olarak bu 
ülkede ne kadar ayrımcılığa 
uğradıklarından yakınsalar da; bu 
toplumsal sorunsalın çözümü uzerine 
tek bir fikir üretmedikleri gibi, en 
ufak bir eylemde dahi bulunmuyorlar. 
O yüzden daha da içlerine 
kapanıyorlar ve dı~rıdan gelen 
olumlu da olsa tüm müdahalelere 
kuşkuyla yaklaşıyorlar. 

Bu şekıtde bir dü~ünsel yapı takip 
edildiğinde, ister istemez Almanya'da 
ya~yan Türkleri hatırtıyor Insan. 
farklı bir toplum vıı buna paralel 
olarak farklı bir kültür içerisinde öz 
benliklerini yltirmemeye çalı~n Türk 
azınlığının (yoksa çoğunluğun mu 
demeli?l önceki k~kları nasıl 
muhafazakarlığa ittiği, gençterin ise 
iki kültür arasında bocalarpalarına 
ve belki de yozlaşmatarına neden 
olduğu apaçık ortada olan bir 
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zortamayla da olsa kararını 

veriyorsa da, genel bır saptamada 
yönetmen kendı azınlığının süreklı 
şikayet etmesini ve giderek ıçine 
kapanması sonucu bu önyargıları hak 
eder hale gelmesini tema olarak 
belirlemiş. Chadha'nın bu konuyla 
bir derdi varsa, ki bence var, 
anlatmak Istediği; özelde kendisinin 
de içınden geldiği Hint toplumunun, 
genelde tüm azınlıkların 
sessizliklerinı bozmaları gerektiği. 

Bu noktada yönetmen, bu söyleminı 
politik bir anlatımla ya da kör 
gozüm parmağına mantığıyla degil 
de, yuzlerce kez anlatıtmıı bır 
hikayenin içerlsıne ~lrerek 
aniatmayı tercih etnıı~. Kanaatlmce 
bu doğru bir seçım. 

Sadece Jess değil, Kelra Knlghtley'in 
oynadığı Jules karakteri de ailesiyle 
problemler yaşıyor. Annesi kızının bir 
erkek gibi futbolla uğraşmasını 
anlayamıyor. Ama sonuçta o da 
yumuşuyor ve kızı Için doğru olanı 
kabulleniyor. Her iki aılenin de 
karlkatilrize tiplerden olu~ğu 
aşikar. Bu durum, fllmin onemli bir 
kusuru gibi gözukse de, tilmin 
içerdiği mizahi boyut Için gerekliliği 
tartışılmaz. iki ailenin de başından 
geçen yanlış anlama lar, H ıntli ailenin 
kültürel ve 'eksantrlk' farklılıkları ya 
da Jules'ün annesinin bir kanişi 
andıran aşırı feminen tavırları öykü 
içerısinde oldukça başarılı ışlenmiş. 
O yOzden, bu karikatürlze tipler 
aslında başarıyla oynanmıı 

karakterler olarak algılanabllir. 

Fllmın önemli bir bölum()nOn futbol 
sahalarında geçtiğı dOşOnOidüğilnde, 

insana 'keşke TV'dekl maçlar da 
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clıplılld ,.... ......... 
fazlasıyla olayiann çlndl:wmlf 
verengereksiz 
varhOı, olayiann geçdtl ftlllılntilllli 
algıda ııırluk yaıwtmeı 

gözden kaçacak gibı dilli 
kadar sosyal sorunlara etiten 
film olsa da bu konulara~ 
diğer filmierin ço!luntuOunun IMine 
bunu komedi yolu lle vermeyi tercih 
etmn1 de bır erdem. 11ıplumun ezlc 
çarkları arasında sılı:qıp kalan ve b 
çözüm yolu arayan kahramanın 
çektiOI bunalımları lzlertıen 
seylrdnin de aynı raddede tıunaldıOı 
filmlerden ayrılan H6Y6flmm Çaliiiii 
sonuç olarak sadece bir spor ft 
olmadığını gösterebifiyw. Evet. 
sıradan bir öykü anlatan bir film 
karşımızdaki, ama diyaloglan ıçın 
aynı şeyi söylemek ZOl film lıoyum:a 
sık sık karşımıza çıkan zeklee 
yazıtmıı replikle~ filmtn yaratmaya 
çalıştığı mizahi tonu guçlendlrd!Oi 
gibi lnandırıcılığt da artırıyor. Suna 
doğru seçılmlş kadro da eklenince 
etki daha da büyüyor. 

Genel anlamda sınema alemine 
baktığımızda, bendi bir ~ilde sırf 
bir şeyler aniatma uoruna Sinema 
denen sanatın biiyilsilniln unutııldııau 
da bir gerçek. Hayatımın Çalımı 
belki kısa silrede unututacak bir Ilim, 
belkı yeni ve özgün bir şey 
söylemiyor bize; ama içten ve sandll'ı 
bir şekilde kolarıldığı her hannden 
belli. Sırf bu yüzden bile, dO§tQIIl 
hataları görmezden gelip, bu 
tutumundan dolayı alkışlamak da 
olası. Ben öyle yapıyorum; 
sinemanın bır şenlik ııldulunu 
hatırlayarak, ıçtenliOI takdir 
ederek •. 
'llına~lnıa 




