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“Bollywood’un Kralı Khan geri dönüyor!”
Vizyon Tarihi: 29.11.2013

SİNOPSİS
Rahul (Shah Rukh Khan) 40 yaşında Mumbai'de yaşayan bir adamdır. Ailesiniz henüz bir çocukken
kaybetmiştir ve onu büyükannesi ile büyük babası büyütmüştür. Büyükbabasına ait Y.Y.Mithaiwala adlı
pastanede çalışan Rahul, onun 100. Yaşını kutlayacakları doğum gününden hemen önce iki arkadaşı onu
eğlence ve güzel kadınlarla birlikte olmak üzere Goa’ya davet ederler. Ancak doğum gününden hemen
sonra büyükbaba ölür. Raul yaşamını değiştirmeye karar vereceği bu olayı yaşadıktan hemen sonra Goa’ya
gitmeye karar verir. Bu kararı büyükannesine açıklar. Büyükanne bu Rahul’ün artık kendi hayatını yaşamak
için aldığı karara saygı gösterir ancak ondan bir isteği vardır. Büyükbabasının vasiyetini ona açıklar,
büyükbaba öldükten sonra küllerinin bir kısmının Ganj Nehri’ne diğer kısmının ise Hindistan’ın diğer
ucunda yer alan Rameswaram’a

dökülmesini istemiştir. Ve büyükanne küllerin Rahul tarafından

Rameswaram’a dökülmesini ister. Arkadaşları ile birlikte küllerin Goa’ya dökülse de Rameswaram’a
ulaşacağına karar verirler. Bu yolculuğun Rameswaran’a gidilmek üzere başladığına büyükanneyi
inandırması gereken Rahul, tren istasyonundan Chennai Express’e binerek büyükannenin onu yolcu
etmesini sağlayacaktır. Daha sonra da arkadaşlarıyla Kalyan istasyonunda buluşarak, Goa’ya gitmek üzere
yolculuğa devam edeceklerdir. Meenamma’yı (Deepika Padukone) külleri trende unutup geri almak üzere
tekrar trene gittiğinde görür. Onu kaçıran birkaç adamla birlikte aynı kompartmanda seyahat etmeye
başlar çünkü onlara yardım ettiği sürede tren çoktan hızlanmıştır ve Raul trenden inemez. Meenamma
Tamil Nadu’da yer alan Komban kasabasının güçlü lideri Durgeshwara Azhagu Sundaram’ın (Sathyaraj)
kızıdır. Babası onu Thangaballi (Nikitin Dheer) ile evlendirilmek istemektedir. Artık Raul’ün yolculuğu
büyük bir serüvene dönüşecektir. Kader onları büyük bir aşka, macera dolu bir yolculuğa ve adalete
ulaşmak için sevginin mücadelesi için Chennai Express / Aşk Treni’nde bir araya getirmiştir.

PRODÜKSİYON NOTLARI
Filmin çekimleri Ekim 2012 de başladı ve Mayıs 2013’te tamamlandı. Çekimler Mumbai, Hydebarad ve
Goa gibi Hindistan’ın bir çok farklı bölgesinde gerçekleşti. Yönetmen Rohit Shetty 1982 yılında çekilen
Angoor adlı filmden esinlenerek filmi senaryolaştırmaya Singram filminde kazandığı büyük başarının
ardından karar verdi. 2011’de yazmaya başladığı senaryoyu yarılamışken bıraktı. Ardından Shah Rukh
Khan’la hikayeyi paylaştı. Khan Chennai Express/Aşk Treni hikayesinden çok etkilendi. Ve bu gelişmeyle
proje hızlandı. Rohit’in filmin konusu hakkındaki sorusunu ise Khan, “Mumbai’den Rameshwaram’a
uzanan olaylar, romantik bir kurguda geçen zorlu bir serüven.”diye ifade etti. Khan projede oyuncu
kadrosunda ilk belirlenen isim oldu. Deepika Padukone ve diğer oyuncuların belirlenmesi ise çok uzun
zaman almadı. Film gösterime girdiği günden itibaren hasılat rekorları kırdı.

OYUNCULAR HAKKINDA
Shah Rukh Khan
Bollywood’un en sevilen oyuncularından biri olan Shah Rukh Khan 2 Kasım
1965’te New Delhi’de dünyaya geldi. Annesi, onun doğduğu günden itibaren çok
iyi bir aktör olacağına inandı. Okul yıllarında her alanda çok parlak bir öğrenci
olan Khan, Columba’s School’da Sword of Honour kazanmıştır. Aynı dönemlerde
okulun futbol, hokey ve kriket takımlarının kaptanlığını yaptı. Hansraj Koleji
Ekonomi Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan ünlü aktör Kitle
İletişimi-Film Yapımcılığı üzerine de master yapmıştır. Khan, Barry John’dan
aldığı oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez 1988 yılında Fauji adlı bir dizide komando rolü ile karşımıza
çıkıyor. Circus (1989), Dil Dariya adlı televizyon dizilerinin ardından yine televizyonda yayınlanan In
Which Annie Gives It Those Ones (1989) filmde rol aldı. Beyaz Perde’de ise onu Deewana (1992) adlı
filmde yine Bollywood’un ünlü starlarından Divya Barti ile izledik. Bu filmle Filmfare “En İyi Erkek
Oyuncu” ödülünü kazandırdı. 1993 yılında Daar ve Baazzgar filmleriyle yıldızı parlayan Khan aynı yıl
Hindistan’ın Tom Cruise’ı olarak anılmaya başladı. Shah Rukh Khan ilerleyen süreçlerde yer aldığı
projelerin her birinde büyük başarılara imza attı. 2010 yılında My Name Is Khan adlı filmdeki rolü onu
ve dünya görüşünü net şekilde gözler önüne sermektedir. Newsweek tarafından Dünyanın En Güçlü
50 İsmi’nden biri seçildi. “Bollywood’un Kralı”, “Kral Khan” ise ünvanlarından sadece bir kaçı.
Hindistan’ın en iyi yapım şirketlerinden 3 tanesine sahip olan aktör, hayırseverliği ve sosyal projelere
verdiği destekle de büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmıştır. Dünya üzerinde en fazla hayranı olan
aktör olduğu tahmin edilen Shah Rukh Khan, kariyeri boyunca birçok ödül aldı ve birçok kez aday
gösterildi. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Deepika Padukone
Hindistanlı ünlü kadın oyuncu ve model Padukone 1986 yılında
Danimarka’da doğdu. Badminton şampiyonu olan erkek kardeşi gibi o da
bu sporla uzun yıllar uğraşmış ancak moda kariyeri için sporu bırakmıştır.
Bir çok filmde yer alan Padukone, Aishwarya (2006) ile başladı. 2007
yılında Shah Rukh Khan’la başrolünü paylaştıkları Om Shanti Om ile
Filmfare’de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Bombay Talkies,
Cocktail, Race 2 gibi ünlü Bollywood yapımlarında rol alan Padukone 2009
yılında Love Aaj Kal adlı filmdeki oyunculuğuyla Filmfare ödülünü üstün bir performansla
yeniden kazandı.

Yönetmen Rohit Shetty
Yönetmenlik kariyerine 15 yaşında asistan olarak başlayan Shetty,
Zaeeman adlı ilk uzun metrajlı filmini 2003 yılında çekmiştir. 1974
doğumlu yönetmen Golmaal: Fun Unlimited, Sunday, Golmaal Returns,
Singham gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştır. 2014 yılında çekimleri
tamamlanacak Golmaal 4 adlı filmin senaryosunu da yazan Shetty,
Bollwood’da uzun yıllar asistan, 2. Asistan ve aksiyon koreografisi
görevlerini

sürdürmüştür.

Chennai

Express/Aşk

yönetmenliğe ek olarak aksiyon koreografisi ekibinde de yer almıştır

Treni

filminde

Bunları biliyor muydunuz?


Shah Rukh Khan’ın Bollywood’da ve dünyada en fazla takipçisi olan aktör olarak
anılmaktadır.



Chennai Express’in 23 Mayıs 2013’te yayınlanan fragmanını 2 günde 4 milyon kişi
izledi.



Filmin senaristi Robin Bhaat aynı zamanda Bollywood’lu bir aktör.



Shah Rukh Khan oyunculuğunun yanında yapımcı ve televizyon sahibidir.



Shah Rukh Khan Newsweek tarafından Dünyanın En Güçlü 50 İsmi’nden biri
seçildi.
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