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ÖZET 
 

Oscar’lı oyuncu Benicio Del Toro’ya tüm dünyada fenomene dönüşen Hunger Games 

serisinin yıldızı Josh Hutcherson’ın eşlik ettiği ESCOBAR: KAYIP CENNET, 17 milyon 

dolar bütçeyle çekilen ve gerçek bir hikayeye dayanan bir film. 1993 yılında ölen Pablo 

Escobar’ın yasadışı imparatorluğu, onu tarihteki en zengin suçlulardan biri haline getirdi. 

Robin Hood benzeri karakteri ve kısa politik kariyeri, binlerce kişinin ölümünden sorumlu 

olmasına rağmen Escobar’a bir halk kahramanı özelliği kazandırdı.  

Pablo Escobar’ın sırlarla dolu, parıltılı zirve yıllarında geçen filmde Nick (Josh Hutcherson), 

sörf yapmak için gittiği Kolombiya’da rüyalarının kadını Maria’yla tanışır. Pablo Escobar 

(Benicio Del Toro), Maria’nın amcasıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin bir parçası olmaya 

başlar. İlk bakışta her şey yolunda gözükse de, Nick kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin 

bilinmeyen yönleri olduğunu fark eder ve istemeden kendini dünyanın en büyük uyuşturucu 

mafyasının içinde bulur. ESCOBAR: KAYIP CENNET, izleyiciyi hafızalardan silinmeyecek, 

gerilimli bir yolculuğa çıkarıyor.   

http://www.wearefabula.com/bo/escobar


 

OYUNCULARININ GÖZÜNDEN YÖNETMEN DI STEFANO 
 

Benicio Del Toro, filmin yönetmeni Andrea Di Stefano’nun heves ve hırsının bulaşıcı 

olduğunu düşünüyor. “Kendisi de aktör kökenli olduğu için, kamera önünde maruz 

kaldığımız baskının farkında. Bir sahneyi çekmek üzereyken gerilirsiniz. Bu gerilimi azaltıp 

oyuncuları rahatlatmak çok önemlidir. Onunla çalışmak bir zevk. Andrea’nın aynı zamanda 

senaryoyu da yazdığını unutmayalım. Bazı senaristler daha katıdırlar. Andrea ise yeni fikirlere, 

diyaloglarda değişiklik önerilerimize açıktı. Filmini oluşturan unsurları iyi biliyor. Bu filmde, 

seyircinin hoşuna gidecek pek çok unsur var. Hem ana akım filmler, hem de bağımsız filmleri 

sevenlerin keyifle izleyeceği unsurlar…” 

 

 

 

Josh Hutcherson: “Andrea her şeyi görüntüye yansıtmaya tutkuyla bağlı. Hikayesini 

kamerası vasıtasıyla anlatıyor. Oyunculuktan gelen yönetmenlerin çoğu oyuncu 

performanslarını saplantı haline getirirler. Andrea bize özgürlük tanıdı. Görüntü 

yönetmeniyle beraber planladıkları görüntüyü yakaladılar ve hikaye ilerledi. Diyaloglar 

üzerinde oynamayı seviyor. Oyuncuları anlıyor. Doğaçlamadan korkmuyor. Kelimelere 

takılmayıp hikayesine odaklanıyor”. 

 

  



 

PABLO ESCOBAR KİMDİR? 
 

- Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1 Aralık 1949’da doğdu. 6 kardeşiyle beraber yoksul 

bir ailede, elektriği ve su tesisatı olmayan bir evde büyüdü. 

 
- Çocukluğunda araba ve mezar taşı çalmak gibi suçlar işledi. 20 yaşına geldiğinde, 

kaçakçılık ve adam kaçırma gibi daha ciddi suçlara bulaştı. Sonra uyuşturucu 

kaçakçılığı işine girdi. 

 
- 1976’da 18 kg kokainle yakalanınca hapse girdi. Çıktıktan sonra operasyonlarında 

vites artırdı. 

 
- 1982’de Kolombiya Liberal Partisi’nden temsilciler meclisine seçildi fakat siyasi 

kariyeri kısa sürdü. 

 
- 1980’lerde “Medellin Karteli” tamamen onun kontrolüne geçmişti. Yargıçlar, 

gazeteciler, herkes onun hedefi haline gelebiliyordu. 1989’da başkanlık seçimine 

girecek 3 adayı öldürttü.  

 
- Aynı yıl dünyanın en zengin 7’nci kişisi konumundaydı. Yılda 30 milyar dolardan 

fazla servet yapıyordu. Yoksullara yaptığı yardım faaliyetleriyle ülkenin bir kesimi 

tarafından bir “Robin Hood” figürü olarak görülmeye başladı. Yoksullar için 

hastaneler, okullar, evler inşa ettiriyordu. 

 
- Tüm Güney Amerika’yı saran, ABD, Asya ve Avrupa’ya uzanan uyuşturucu ağı, zirve 

döneminde günde 15 ton kokain ihraç ediyordu!  

 
- 1991’de, ABD’ye iade edilmeyeceği garantisiyle Kolombiya’da hapse girmeyi kabul 

edip polise teslim oldu. Fakat mahkumiyeti uzun sürmedi. Ertesi yıl hapishaneden 

kaçırıldı.  

 
- Escobar’ın “Sicario’lar” olarak bilinen kemik ordusunda 3.000 kişi bulunuyordu. 

Escobar hapisten kaçtıktan sonra ülke yeni bir suç dalgasıyla sarsıldı. Medellin’de o yıl 

6.000’den fazla kişi öldürüldü. Yüzlerce insan kayboldu. Kolombiya güvenlik güçleri, 

kartele karşı CIA ve FBI destekli bir insan avı başlattı.  

 

 



 

- 2 Aralık 1993’te Escobar, polis tarafından kıstırıldı ve kaçmaya çalışırken bir evin 

çatısında öldürüldü. Cenazesine milyonlarca kişi katıldı. Escobar’ın karteli 2 yıl içinde 

tamamen dağıldı. 

 

- Medellin’in güneyinde bir kasaba olan Itagüí’de bulunan mezarı, Kolombiya’nın en 

çok turist çeken noktaları arasında.  

 

- Pablo Escobar kartelinin zirve yıllarında sadece paraları paketlemek için kullandığı 

paket lastiği masrafının ayda 2.500 dolar olduğu söyleniyor. 
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