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Hotel Mumbai; Hindistan’ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan

 gerçek bir insanlık ve kahramanlık öyküsünü konu alıyor.  Gerçek olaylardan beyaz perdeye 

uyarlanan film gerçekçiliği, görsel açıdan başarısı ve güçlü kastıyla eleştirmenler

tarafından büyük beğeni topladı.  

26 Kasım 2008'de, Mumbai kentinin farklı noktalarında başlayan ve

 dünyaca ünlü Taj Hotel'de sonlanan terör eylemleri tüm dünyanın gündemini değiştirmişti. 

Hindistan'ın en önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş 

yıldızlı otel, ülke için kültürel zenginliklerin, çeşitliliğin anıtı olarak görülüyor. 

Hindistan'ın kalbi olarak kabul gören Mumbai Oteli finans merkezi 

ve Bollywood'un evi olarak da biliniyor.

Pakistan cihatçılarının planladıkları saldırıların üssü olarak seçilmesi

 bu yüzden bir tesadüf değil. Hindistan'ın en kalabalık kentini kaosa dönüştüren ve üç gün 

süren eylemleri konu alan filmin yönetmeni ise Anthony Maras. Otelde konaklayanlarla 

birlikte çalışanları da tehdit altına alan teröristler, 500'den fazla insanı rehin alarak 200'ye 

yakın kişiyi öldürdü. Ancak bu olaylarda hayatta kalabilenlerin mücadelesi tarihe altın 

harflerle geçti. Kahramanca mücadele ederek bir çok insanın hayatta kalmasını sağlayan bir 

grubun çevresinde gelişen olaylarda cesaret ve

insanlığın tarihi destansı bir şekilde yeniden  yazıldı.

 Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı ise konukları korumak için,

hayatlarını hiçe sayan otel çalışanları oldu. 

Konukları kurtarmak için tehlikeli bir ateş çemberinin içinde ellerindeki imkanlarla 

mücadele eden bu insanlar, cesaret kelimesinin tam karşılığıydılar.

 Taj mutfak çalışanları, müşterilerini makineli tüfek ateşinden korumak için fırın tepsilerini 

gömleklerinin altına yerleştirmeleri, düğümlü çarşaflardan yapılan ipleri kullanarak 

misafirleri pencerelerden indirmeye çalışmaları gibi bir çok gerçek kahramanlık hikayesiyle 

dolu. Hotel Mumbai'de farklı ülkerlerden, kültürlerden gelen insanların tatil için geldikleri 

Taj Hotel'in bir savaş alanına dönüşmesiyle gerilim ve aksiyon dolu olayları 

izleyeceksiniz.Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs'ın 

başrollerini paylaştığı film 22 Mart'ta vizyona girecek. 

 

Filmin Konusu



Filmin yönetmeni ve senaristi olan Anthony Maras özellikle otel çalışanlarının 

hikayelerinden çok etkilendi. Konukları kurtarmak için tehlikeli bir ateş çemberinin 

içinde ellerindeki imkanlarla mücadele eden bu insanlar cesaret kelimesinin tam 

karşılığıydılar. Taj mutfak çalışanları, müşterilerini makineli tüfek ateşinden korumak 

için fırın tepsilerini gömleklerinin altına yerleştirmeleri, 

 düğümlü çarşaflardan yapılan ipleri kullanarak misafirleri pencerelerden indirmeye 

çalışmaları gibi onlarca kahramanlık hikayesine sahip olaylardan çok etkilenmiş. 

Canları pahasına savaşan bir çok sivilin onurlu mücadelesini kaleme alan yöneten 

Maras'ın ilk uzun metrajlı filmi olması da dikkat çekici. Maras çok sayıda başarılı kısa 

filme sahip ve 2011 yılında "Palace" adlı yapımla sayısız ödül kazanmıştı. 

 

Ortak senaryo yazarı John Collee (John Wick 2, Happy Feet)

 ile birlikte bir yıl boyunca Mumbai saldırılarını yoğun bir şekilde araştırdı. Çok sayıda 

kurtulan, polis memuru, otel misafiri ve personeli ile görüştü. Ölenlerin aileleri, bazıları 

şahsen, diğerleri telefon ya da Skype görüntülü sohbetiyle konuştular. Teröristler ve 

eylemcileri arasında yakalanan telefon konuşmalarının kayıtları üzerinde çalıştılar, 

mahkeme davası transkriptlerini okudular, gazete hesaplarını ve yüzlerce saatlik 

televizyon yayınları ve kurtulan görüşmeleri sıkıntılarına maruz kaldılar. 

 

Yine de, filmin çekirdeği, Maras ve Collee, Hikâyenin işlerini yürütürken bir ay boyunca 

kaldıkları Taj'a girinceye kadar kendisini göstermedi. Maras, “Bu ikimiz için de kritikti” 

diyor. “Uzaktan kumanda ile yapamazsınız. Orada olmalısın, o dünyayı deneyimlemek 

ve o koridorlarda yürümek. Ayrıca tüm saldırılarla yaşadıktan sonra bile otelde 

çalışan ya da hala çalışan birçok insanla röportaj yaptı.

 

Filmin yapımcıları arasında yer alan Basil Iwanyk Scario,

John Wick 2, Hırsızlar Şehri, A Star Is Born (Yürütücü Yapımcı), Wind River gibi 

başarılı projelerde de yer almıştı. Senarist John Collee aynı zamanda filmin Yürütücü 

Yapımcılığı'nı da üstlendi. 

Prodüksiyon Detayları



Dev Patel:Arjun Karakteri

Filmi her zaman çok karakterli

 bir parça olarak düşününen Maras,

 otel ekibinin bir üyesinin tecrübesiyle, 

dramın büyük bir parçasını görmek istedi. 

Böylece Arjun (Dev Patel) karakteri, Maras ve 

Collee'nin senaryo üzerinde çalışırken görüştüğü birkaç 

otel garsonu ve personelinin bir bileşimi olarak 

geliştirildi. Arjun, hikaye başladığı gibi patronunu, 

uygun ayakkabıları olmadan otele gelmesine rağmen 

çalışmasına izin vermeye ikna eden genç bir koca ve 

baba. Arjun oynayacak bir aktör aramak çok basitti 

diyerek ekliyor Maras, “Dev Patel'i akılda bulundurarak 

karakteri yüzde yüz yazdık” diyor. Büyük Britanya'da 

doğup büyümüş olmasına rağmen Patel, uluslararası 

atılımında büyük başarılara imza atan bir aktör. 

Mumbai saldırıları, oyuncuyu derinden etkiledi, 

yalnızca Mumbai ile olan kişisel ve profesyonel 

bağlantısı projeye olan hassasiyetini ve ilgisini büyük 

ölçüde etkiledi.  Patel, Hindistan'daki Arjun 

karakterinin sembolize ettiği sınıf mücadelesini ise 

"Hindistan'ın tamamının mikrokozmosudur"

 diyerek özetliyor. 

Filmin bazı kültürel ve ırksal sorunları çözme şansı 

olduğu ve yeterince temsil edilmeyen bir topluluğa 

odaklandığı için ise gurur duyduğunu ifade ediyor. 
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