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Kolombiya'nýn Kontralarý ve Ýsrail

Jeremy BIGWOOD

“Paramiliter kuvvetler fikrini Ýsraillilerden aldým.” 
(Carlos Castaño, Mi Confesión, 2002.)

Yakýn zaman önce yayýnlanan özyaþamöyküsüne göre Carlos Castaño, “562” 
olarak bilinen bir yýllýk bir kursa devam etmek üzere 1983’de Ýsrail’e 
geldiðinde, yalnýzca 18 yaþýndaydý. Bir Kolombiyalý olan Castaño Kutsal 
Topraklar’a sýradan bir hacý olarak gelmiþti, ama huzur bulmak için deðil. 
“Kurs 562” savaþ üzerineydi, onun nasýl yürütüleceði öðretiliyordu ve Carlos 
Castaño zamanla bu iþte yetkinleþecek, Latin Amerika tarihinin en acýmasýz 
ve ehil paramiliter lideri olmayý baþaracaktý. 
Castaño bu yola birkaç yýl önce, Kolombiya’nýn en güçlü solcu gerilla ordusu 
FARC tarafýndan rehin alýnan sýðýr yetiþtiricisi babasýnýn öldürülmesi 
üzerine yönelmiþti. 1994 tarihli bir DEA (Drug Enforcement 
Agency=Uyuþturucuyla Mücadele Ajansý, ç.n.) belgesinde belirtildiðine göre, 
“Kolombiyalý gerilla gruplarý faaliyetlerini geleneksel olarak insan kaçýrma ve 
gasp yollarýyla finanse etmiþlerdir; çiftçiler ve diðer zenginler birincil 
kurbanlar olmaktadýr.” 
Babasýnýn, Kolombiya ordusunun baþarýsýz bir kurtarma giriþiminin 
ardýndan ölmesinden acý duyan Carlos ve aðabeyi Fidel, intikam yemini 
etmiþlerdi; bu yemin, hem Kolombiyalý zengin toprak sahibi sýnýflarýn, hem 
de, büyük ölçüde, ABD dýþ politikasýnýn çýkarlarýna uygun düþmekteydi. Bu 
intikam, bugün dahi þiddetinden hiçbir þey kaybetmeksizin sürmektedir. 
Castaño kardeþler önce izci olarak Kolombiya ordusunun Bombona 
müfrezesinin hizmetine girdiler - FARC sempatizanlarýný saptýyor, askeri 
operasyonlara istihbarat saðlýyor, hatta bizzat katýlýyorlardý. Ama -Carlos’tan 
14 yaþ kadar büyük olan- Fidel, salt ordu için çalýþmakla bir yere 
varamayacaklarý sonucuna vardý. Müfreze binbaþýlarýndan biri onlarý 
“Caruso” adlý yerel bir paramiliter ölüm mangasýyla tanýþtýrdý ve iki kardeþ 
mangayla birlikte bir ölüm cümbüþüne koyuldu. Yerel polis haklarýnda 
soruþturma baþlattýðýnda, daha da gizli hareket etme gereksinimi duydular. 
ABD gölgesindeki pek çok Üçüncü Dünya ülkesinin aksine, Kolombiya polisi 
ve mahkemeleri kimi zaman ordudan baðýmsýz bir rol oynayabilmiþlerdir. 
Daha sonra, basýn haberlerine göre Fidel, adýný çiftliði “Las Tangas”dan alan, 
“Los Tangueros” adlý kendi paramiliter ölüm mangasýný kuracaktýr. Los 
Tangueros 1980’lerin sonlarý ve 1990’larýn baþlarýnda 150’den fazla cinayetin 
sorumlusudur. Castaño kitabýnda bu zaman dilimi içinde iþlediði ya da 
azmettirdiði cinayetlerden açýkça söz eder; “kent gerillasý” adýný verdiklerini 
öldürmeyi alýþkanlýk haline getirmiþtir. Tangueros, tek bir katliamda komþu 
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bir kentten onlarca köylüyü ele geçirmiþti. Çiftlikte “bazýlarýný vurup 
bazýlarýný da diri diri gömmeden önce, gece boyu onlara iþkence yaptýlar.” 
Ülkenin dört bir yanýndaki diðer ölüm mangalarýyla birlikte Los Tangueros, 
Kolombiya’daki, günde ortalama 13 kiþiyi öldüren 9 bin kiþilik paramiliter 
kuvvete evrilecektir. 
Castaño’nun babasýnýn FARC tarafýndan kaçýrýldýðý günlerde, 
Kolombiya’nýn kýrsal kesiminde ordu ve toprak sahibi üst sýnýflar için 
çalýþan irili ufaklý çok sayýda paramiliter birim bulunuyordu. Bu gruplarýn 
çoðu, salt yerel zenginlerin tetikçileri ve koruyucularýyken, diðerleri kokain 
ticaretinin “yeni zengin”lerini solcu isyancýlarýn “vergileri”nden 
korumaktaydý. Bu gruplardan bazýlarý küçük suç çetelerinin ya da önderlerinin 
adlarýyla biliniyordu. Kendilerine “özsavunma” gruplarý demekteydiler; ama 
Kolombiya ordusuyla eþgüdüm içinde çalýþma eðilimlerinden dolayý 
“paramiliter” terimi daha uygun bir tanýmlamadýr ve burada kullanýlacaktýr.

Ýsrail: Paramiliterlerin Eðitim Ocaðý 
1980’lerde bu paramiliter gruplar daðýnýk ve eðitimsizdi, kimi zaman kendi 
aralarýnda kanlý rekabet çatýþmalarýna giriþiyorlardý. Solcu gerillalarýn 
istikrarlý ilerleyiþine karþý saldýrýya geçebilmeleri için hem birleþmeye, hem 
de siyasal/askerî eðitime gereksinimleri vardý. Bu paramiliterlerin esas olarak 
ABD dýþ politikasýyla ayný hedefleri gütmelerine karþýn, ABD hükümeti 
ölüm mangasý taktikleri nedeniyle onlarý doðrudan destekleyemezdi. Ama 
baþkalarý bunu yapabilirdi. 
Carlos Castaño’nun Ýsrail’e tam olarak nasýl gittiði ve hangi birim tarafýndan 
eðitildiði hâlâ bir sýrdýr. Ama bunu kim düzenlemiþ olursa olsun, Ýsrail’in 
“562” kursunun Castaño üzerinde güçlü bir etkisi olmuþtur. “Sanki içimden bir 
düðmeye basýlmýþtý; farklý davranmaya baþladým... Bu savaþa iliþkin 
algýlarým Ýsrail yolculuðumdan sonra kökten deðiþmiþti,” diyordu, Ýspanyol 
gazeteci Mauricio Aranguren Molina’nýn kendisiyle yaptýðý röportajlar 
dizisinden oluþan ve kýsa sürede en çok satan kitaplar arasýna giren 
özyaþamöyküsünde. 
Carlos Castaño Ýsrail’de belli ki iyi ve motivasyonu yüksek bir öðrenciydi. 
Oradaki derslerine iliþkin þunlarý anýmsýyor: 
“Düþünülebileceðin aksine, sýnýfta, askerî eðitimde olduðundan daha 
hevesliydik. Derslerde dünyanýn iþleyiþindeki nizamî ve gayrýnizamî tarzlar 
vurgulanýyordu... Eðitimim orada bütünleþmekteydi. [Öðretmenler] hem giyim 
tarzýmýz hem de kamu önündeki konuþmalarýmýzda çok özenli olmamýz 
gerektiði konusunda ýsrarlýydýlar. Bir otele nasýl girileceði ve kayýt 
yaptýrýlacaðý konusunda bir ders gördüm; havaalanlarýnda göçmen polisi 
karþýsýnda nasýl davranýlacaðýný öðrendik. Kütüphanelerde çalýþtýk ve bir 
bireyin sahip olmasý gereken özsaygýnlýk ve güvenlik konusunda uzun süreli 
oturumlarda bulunduk. Bu, bana kendimi saymayý ve güvenmeyi, zorlu, 
korkutucu anlardan zaferle çýkmayý öðreten son derece deðerli bir süreçti.” 
Hevesli öðrenci için en önemlisi, “dünya silah ticaretinin nasýl iþlediðini ve 
nasýl silah alabileceðini” öðrenmiþti. 
Ve tabii, iþin bir de askeri bileþeni vardý: 
“Kentsel stratejiler konusunda, kiþinin kendini nasýl koruyacaðý, nasýl 
öldüreceði ve biri seni öldürmek isterse ne yapýlacaðý konusunda eðitim 
aldým... Zýrhlý bir aracýn nasýl durdurulacaðýný, bir hedefe girmede salkým 
bombasý kullanmayý öðrendik. Çoklu el bombasý fýrlatýcýlarýyla çalýþtýk, 
RPG-7’lerle isabetli atýþý ya da bir pencereden içeri top mermisi atmayý 
öðrendik.” 
“Ayrýca terörizm ve kontr-terörizm, gece görüþü malzemeleri ve paraþütle 
atlama konusunda tamamlayýcý kurslar gördük. Elde bomba yapmayý 
öðrendik. Kýsacasý, Ýsraillilerin bildiklerini öðrendik, ama içtenlikle 
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söylemeliyim ki bunlarýn pek azý Kolombiya’daki savaþta uygulandý. Çok iyi 
bir temel eðitim aldým, ve en önemli þeyi orada öðrendim - korkuyu denetim 
altýna almayý...” 
Castaño Ýsrail Savunma Kuvvetleri’nin en yüksek yetkililerinin açýk izni 
olmaksýzýn gerçekleþtirilemeyecek tatbikatlarý da betimlemektedir; örneðin 
“hava manevralarý ve geceleyin Akdeniz adalarýna paraþütle indirme yaptýk. 
Serbest düþüþ hýzýmý düzenleyebilmek için safra olarak aðýrlýk 
kuþanmýþtým.” Ne ki, Ýsrail gazetesi Ha’aretz’in ulaþtýðý kaynaklarý, 
kendilerine bu soru yöneltildiðinde, öykünün doðruluðundan kuþku 
duyduklarýný söyleyeceklerdi.  
Kitabýna göre Castaño için Ýsrail’de herþey derslerden ibaret deðildi; boþ 
zamanlarýnda burada düzenli askeri eðitim gören Kolombiyalý askerlerle 
buluþuyordu - batý yarýküredeki en kötü insan haklarý ihlalcileri Orta 
Doðu’daki en kötü insan haklarý ihlalcilerinden bazýlarý tarafýndan 
eðitilmekteydi. Ancak tam da bu baðlantýlarýn yararlarý, ileride görülecekti. 
“Sina Çölünde ülkemizden askerlerle tanýþma fýrsatým oldu, Kolombiya 
müfrezesinden [Kolombiya ordusundan] kiþilerdi bunlar. Bütün müfrezeyle 
karþýlaþmadým, ama R&R günlerimde ayný yerlere gidiyorduk ve çavuþ ve 
subaylarla birlikte zaman geçiriyorduk.” 
Castaño Ýsrail günlerini þu sözlerle özetliyor: “Kolombiya’ya döndüðümde, 
artýk bambaþka biriydim... Ýsrail’de sonsuz sayýda þey öðrenmiþtim ve, tekrar 
ediyorum, Ýsrail’de yalnýzca askeri konularý öðrenmememe karþýn, özümün, 
insani ve askeri baþarýlarýmýn bir kýsmýný o ülkeye borçluyum. 
Kolombiya’daki gerillalarý yok etmenin mümkün olduðuna orada ikna oldum. 
Bir halkýn kendini bütün dünyaya karþý nasýl savunabileceðini orada anlamaya 
baþladým. Savaþta kaybedecek birþeyleri olan birini, düþmanlarýmýn 
düþmanýna dönüþtürmek üzere nasýl ‘dava’ya kazanabileceðimi anladým.” 
Castaño’nun Kolombiya’ya dönüþünden kýsa bir süre sonra, 1985 yýlýna 
gelindiðinde, mantar gibi biten paramiliter gruplardan bazýlarý tümüyle 
uyuþturucu kaçakçýlýðýndan gelen paraya baðýmlý hale gelmiþti. Gerçekte, 
bazý paramiliter birimler, uyuþturucu koruma çetelerinden türemiþti. 
Paramiliter gruplardan bazýlarýnýn yasadýþý uyuþturucu koruma iþine ya da 
bu ticaretin baþka yönlerine bulaþmadýðý dooðrudur: bazýlarý önceleri zengin 
toprak sahiplerinin, sýðýr yetiþtiricilerin vb. korumalarýydý. 1989 tarihli gizli 
bir Kolombiya Polisi (DAS) istihbarat belgesi, “Paramiliterlerin Uyuþturucu 
Kaçakçýlýðýna Bulaþmasý” baþlýklý bir bölüm içermekte, hatta bunun zaman 
ve yerini dahi belirtmektedir. Ne ki, (aþaðýda verilen) bazý kanýtlar, bu olayýn 
daha önce gerçekleþtiðini gösterir. “1985 yýlýnda paramiliter kuvvetlerin karþý 
karþýya kaldýðý ekonomik kriz, uyuþturucu kaçakçýlýðýyla kurduklarý ittifak 
sayesinde aþýldý... Bu baðlaþýklýk 1985 ortalarýnda, paramiliterlerin kokain 
dolu bir karavaný durdumalarýyla kuruldu. Henry Perez’in giriþimiyle 
uyuþturucu kaçakçýlarýyla temasa geçen paramiliter kuvvetler karavaný ve 
uyuþturucuyu sahibine iade edip karþýlýðýnda dört kapýlý bir Toyota pikap 
aldýlar...” Henry Perez’in, týpký Castaño’lar gibi o zamanlar Autodefensas del 
Magdalena Medio (Magdalena Medio Paramiliter Milisleri) adýyla bilinen 
Caruso paramiliter çetesinin üyesi olduðu belirtilmeli. Gerçekte Castaño (DAS 
belgesinde adý geçen) aðabeyi Fidel’le birlikte Henry Perez’den 
paramiliterlerin “babalarýndan biri” olarak söz etmektedir. “Baba”lardan bir 
baþkasý da, biraderleri ilk ölüm mangalarýyla tanýþtýran, Bombona müfrezesi 
binbaþýsý Alejandro Álvarez Henao’dur. 
Bu andan itibaren, paramiliterler Medellin karteli ve diðerlerinin 
operasyonlarýný koruma altýna alarak geniþledi. Adý geçen kartelin Cali ile 
rekabeti de koruma alaný içindeydi. 
Süreci DEA da izliyordu: ajanlarý paramiliterler/uyuþturucu kaçakçýlýðý 
baðlantýsýný en geç 1993’de fark etmiþlerdi: “Ýstihbarat raporlarý 
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Kolombiya’nýn özel paramiliter gruplarýndan bazýlarýnýn kokain kaçakçýsý 
örgütler tarafýndan görevlendirildiðine iþaret etmektedir. 1980’ler boyunca bu 
gruplar arasýnda en önemlisi olan Autodefensas del Magdalena Medio 
(Magdalena Medio Özsavunma Milisleri)’nun Medellin Karteli örgütüyle 
yakýn iliþkileri vardýr.” 
Bir yýl sonra, bir baþka raporda DEA solcu isyancýlarla uyuþturucu ticareti 
arasýndaki iliþkilere eðilecek ve þu doðru tespitlerde bulunacaktý: “Kolombiya 
güvenlik kuvvetlerinin sýkça dile getirdikleri, FARC birimlerinin doðrudan 
uyuþturucu kaçakçýlýðý operasyonlarýna karýþtýðý yolundaki iddialarýn 
aksine, Kolombiya’daki isyancýlarýn Kolombiya’nýn iç uyuþturucu üretimi, 
nakliyatý ve daðýtýmýna baðýmsýz katýlýmlarý sýnýrlýdýr... Ne FARC ne de 
ELN’nin ulusal önderliðinin, bir siyaset olarak, örgütlerini baðýmsýz 
uyuþturucu üretimi ya da daðýtýmý iþlemlerine doðrudan karýþmaya 
yönelttiðine iliþkin inandýrýcý bir kanýt bulunmamaktadýr. Dahasý, ne FARC 
ne de ELN’in ABD ya da Avrupa’da yasadýþý uyuþturucu taþýma, daðýtým ya 
da pazarlamasýna karýþtýðýna iliþkin bir bilgi yoktur.”  
Bir baþka deyiþle, solcu isyancýlar koka üretimi ya da ürünlerin taþýnmasýný 
denetimleri altýndaki bölgelerde vergilendirmekte, ancak kokain halinde 
iþlenmesi, taþýnmasý ya da pazarlanmasýna -geçmiþte ve halen iþleme 
atölyelerini çalýþtýran ve ülke dýþýna taþýnmasýnda etkin rol oynayan 
paramiliterlerin tersine- karýþmamaktaydý. Bu rapordan bu yana isyancýlarýn 
uyuþturucu ticaretine daha fazla karýþtýðýna iliþkin kimi, henüz 
kanýtlanmamýþ belirtiler vardýr. 
Paramiliter önderler Kolombiya’da gizli okullar, ya da yukarýda sözü edilen 
1989 tarihli Kolombiya Polisi (DAS) Ýstihbarat raporundaki terimle “suikastçý 
okullarý” da kurdular. 

Kolombiya’da Ýsrailliler 
Varlýðý keþfedilen ilk okul, “El Tecal” adýyla bilinmekteydi ve paramiliter 
kuvvetlerden ilki burada eðitim görmüþtü; bu gruplar kýrsal kesime nüfuz edip 
uyuþturucu ticaretinden saðladýklarý finansmaný geniþlettikçe, baþka 
bölgelerde baþka okullar kuracaklardý. Örneðin, “Cero Uno [Sýfýr Bir] Puerto 
Boyocá-Zambito yolunun dokuzuncu kilometresinde yer alýyordu;” ve “El 
Cincuenta” [Numara 50 - Castaño’nun kitabýnda “50” olarak geçiyor] ise El 
Delirio’yu Ariza (Santander)’ya baðlayan yolun üzerindeydi.” Ayrýca, bar ve 
genelevleri andýran, “Galaxias” gibi adlarý olan “uydu okullar” da 
bulunmaktaydý. DAS raporuna göre, “Bu okullardan mezun olanlar, 
‘paramiliter uyuþturucu kaçakçýlýðý’ yapýsýna katýlarak þu özgül görevleri 
yerine getirmeyi hedefliyorlardý:  
-Uyuþturucu kaçakçýlarýnýn cemaatleri ve mülklerinin gerilla ve rakip 
gruplardan korunmasý... 
-Kartellerin ve paramiliter kuvvetlerin þeflerinin kiþisel korumasýndan sorumlu 
olmak, koruma hizmeti görmek. 
-Örgütün laboratuvarlarýnda kokain imal etmek. 
-Union Patriotica [FARC’la baðlantýlý yasal, solcu bir siyasal parti; kýtada 
siyasal cinayetlerle büyük bölümü yok edilen tek siyasal partiydi] üyeleri ile, 
uyuþturucu ticaretine karþý çýkan hükümet ya da siyasal parti üyelerine 
saldýrýlar düzenlemek.” 
Bu “suikastçý okullarý”nda eðitim görme hakkýný kazanmak için adaylarýn 
Henry Perez ve her biri Castaño kardeþlerin arkadaþý olan kafadarlarýyla bir 
mülakattan geçmeleri gerekliydi. Öðrenciler “bölgeden bir çiftçi, sýðýr 
yetiþtiricisi ya da uyuþturucu kaçakçýsýnýn açýk tavsiyesi” ile seçilip 
“Ýdeolojin nedir? Gerilla olduklarý kanýtlanacak olsa, babaný, anneni ya da 
kardeþini öldürmeye hazýr mýsýn?” gibi sorularla sýnanýyorlardý. Adaylara 
savaþýn sonsuza dek sürebileceði ve tek düþmanýn komünizm olduðu 
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söyleniyordu. Ve “adayýn verdiði tüm bilgilerin deðerlendirilmesi ve 
doðrulanmasý üzerine, aday týbbi bir muayeneden geçirilir ve temel bir eðitim 
kursuna yerleþtirilir. Eðitimin ilk evresinde, devþirilenler mali aygýtta 
(uyuþturucu imali) ya da güvenlikte (korumalar, devriyeler) görevlendirilir. 
Eðitim kursu þu konularý kapsamaktadýr: a) Kamuflaj teknikleri; b) Küçük 
silahlarýn kullanýmý; c)Patlayýcýlar; d) Kiþisel savunma; e) Kimliðini 
gizleme; f) Korumalýk; g) Ýstihbarat; h) Karþý-istihbarat; i) Ýletiþim; j) 
Ýlkyardým.” 
Ancak yurttaþ Kolombiyalýlarca verilen bu eðitim yeterli olmamýþ olmalý ki, 
1987’de, muhtemelen Kolombiya ordusundaki aracýlar vasýtasýyla 
Ýsraillilerden yardým istendi. 
Belki de haklarýnda rapor hazýrlayan Kolombiyalý DAS ajanlarýnýn 
önyargýlarý nedeniyle, 16 Ýsrailli ve bazý Ýngiliz eðiticiler egemen medyada 
“paralý askerler” olarak sunuldu. Oysa bu yabancý askeri eðiticiler sýradan 
“paralý askerler” için fazlasýyla derin baðlantýlara sahiplerdi: aþaðýda da 
göreceðimiz gibi, açýk biçimde hükümet -kesinlikle Ýsrail’in, muhtemelen 
ABD’nin de- onayýyla hareket ediyorlardý. Bu kurslara devam eden Castaño, 
aralarýnda ünlü Ýsrailli subay Yair Klein’ýn da bulunduðu eðiticilerin 
gözetimindeki bu kurslarý Kolombiya ordusu mensuplarýnýn düzenlediðini 
söylemektedir 
Adaylarý seçen yine Castaño’nun müttefiki Henry Perez’di ve bu konuda 
uyuþturucu elebaþý Gonzalo Rodríguez Gacha ile birlikte davranmaktaydý. 
Kitabýna bakýlýrsa, Carlos Castaño da bu kurslara katýldý ve örgütleri 50 
burstan beþini elinde tutuyordu. DAS belgesine göre: 
Beþ Ýsrailliden oluþan bir grup, Puerto Boyocá’daki “El Cincuenta” okulunda, 
“PABLO EMILIO GUARIN VERA” adlý bir kursta eðitmenlik yapmaktadýr 
Eðiticiler ülkeye Cartegene (Bolivar) üzerinden girdikten sonra 45 gün süreyle 
bölgede kaldýlar. Önce Puerta Boyoca’da “El Rosario” konutuna yerleþtileri 
sonra da Isla de la Fantasia’daki rustik bir eve geçtiler...  
En iyi öðrenciler, týpký Castaño gibi Ýsrail’de daha ileri bir eðitim görmek için 
otuz bursla ödüllendirildiler. “Bu eðiticilerin söylediðine göre, en iyi 30 
öðrenciyi Ýsrail’de bir kurstan geçirmek üzere göndereceklerdi.” Otuz 
paramiliterin Ýsrail’e gönderilmesi, kuþkusuz ki, Ýsrail Güvenlik 
Kuvvetleri’nin - Ýsrail Hükümeti’nin iznini gerektirecektir. Sürekli savaþta 
olan bir ülke için baþka türlüsünü düþünmek, güçtür. 
Bir de Nikaragua Kontra baðlantýsý söz konusuydu. “Ýsrailli tercüman Teddy 
kaynaðýmýza, Nikaragualý kontralarý Honduras ve Kosta Rika’da eðitme sözü 
verdikleri için kursu hýzlandýrýp kýsa keseceklerini söyledi.” Bunlarýn salt 
“kiralýk” paralý askerler olduðunu ileri sürenler, bu alýntý üzerinde 
düþünmeliler. O zamanlar, silahlý bir grup insan bir yana, bir kiþinin bile 
Honduras ya da Kosta Rika’daki kontra kamplarýna girmesi, ancak ABD 
hükümetinin -özellikle Devlet Bakanlýðý ve CIA’nin- açýk onayýyla 
mümkündü. Ýsrailliler hem Ýsrail hem de ABD hükümetlerinin yüksek 
düzeylerinin açýk bir güvenine sahip olmalýydý. 
Bu süre içinde, hatta þimdiye kadar, Kolombiya devleti monolitik bir yapý 
sergilemedi. Günümüzde dahi, ABD’nin onca etkisine raðmen, halen Çevre ve 
Ýnsan Haklarý Ombudsman bürosu gibi, ABD Devlet Bakanlýðý’nca çizilen ve 
Devlet Baþkanlýðý ya da baþka bir bakanlýk kanalýyla dayatýlan resmi hattý 
izlemeyi reddeden bakanlýklar vardýr. Bu durum, Kolombiya devletinin bir 
kesiminin -adalet ve polis- paramiliterlerin hamlelerinden neden bu denli 
rahatsýz olduðunu ve 1990’da polis birimlerinin neden bir Castaño mülküne 
baskýn düzenlediðini açýklamaktadýr. Baskýnda polis, bazýlarýnda iþkence 
izleri bulunan 24 çürümüþ cesedi ortaya çýkaracaktý. 
Baþka sýkýntýlar da vardý: Medellin ve Cali uyuþturucu kartelleri arasýndaki 
rekabet, þiddetlenmekteydi. 1993 tarihli bir DEA istihbarat raporuna göre, 
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“1990’a gelindiðinde, halen açýk olmayan nedenlerden dolayý Autodefensas 
del Magdalena Medio ile Medellin Karteli arasýnda þiddetli bir düþmanlýk 
baþgösterdi.” Daha önce müttefik olan Medellin karteli uyuþturucu elebaþý 
Pablo Escobar, artýk ABD istihbarat ajanslarý ve DEA’nýn desteðindeki 
Kolombiya devletince aranýyordu. Castaño kardeþler, yeni örgüt adlarý “MAS” 
ismi altýnda Escobar’ýn peþindeki Kolombiyalýlara ve ABD’ne yardýmcý 
oldular ve bu takip, Escobar’ýn ölümüyle sonuçlandý. Carlos’un Escobar’ý 
öldüren polis timinde iliþkileri vardý; “Pablo Escobar’ý öldüren Araþtýrma 
Timi’nin amiri Hugo Martínez Poveda’nýn kardeþini, her ikisinin Ýsrail’de 
geçirdiði günlerden” tanýyordu. 
Escobar’ýn devredýþý kalmasýnýn ardýndan, Castaño kardeþler paramiliterleri, 
Ýspanyolca AUC olarak kýsaltýlan, “Auto-Defensas Unidas de 
Colombia” (Kolombiya Birleþik Özsavunma Kuvvetleri) adý altýnda 
birleþtirerek tahkim ettiler. Washington Post’tan Scott Wilson’un haberine göre: 
“Bu ölüm mangalarýndan, AUC’un ülke çapýndaki özel finansmanlý ordular 
konfederasyonunun en eski ve geniþ birimi olan Cordoba ve Urduba Köylü 
Paramiliter Kuvveti (ACCU) türedi. Bu, Carlos Castaño’nun yeni önderliðinin 
sonucuydu: bölgesel bir koruma kuvvetini ulusal bir siyasal harekete 
dönüþtürmüþtü.” 
Sonuç, dramatik oldu. Paramiliterlerin sayýsý birkaç binden dokuz bin ya da 
daha fazlaya ulaþtý ve Time dergisinin 2000’de bildirdiði üzere: “Son on yýl 
içinde bir milyondan fazla köylünün köylerini terk etmesinin bir nedeni, 
AUC’un intikamýndan duyduklarý korkudur.” Paramiliterler, Nikaragua 
kontralarý, Salvador ve Guatemala ölüm mangalarý gibi, halký terörize etmek 
için aþýrý þiddete baþvuruyordu ve en azýndan bir keresinde kurbanlarýna 
iþkence etmek ve öldürmek için demir testereleri kullanmýþlardý. 
Ama paramiliterler de kayýp vermekteydi. 1994’te paramiliterlerin lideri, 
Carlos’un aðabeyi Fidel, ya da yaygýn adýyla “Rambo”, -Carlos’a göre- kuzey 
Kolombiya’da FARC gerillalarýyla bir çatýþma sýrasýnda öldü. Ancak 
öldüðüne iliþkin kimi kuþkular bulunmaktadýr. Ýçiþleri Bakanlýðý’ndaki kimi 
görevliler, halen hayatta olduðuna inanmaktadýrlar ve yakýn zaman önce 
yayýnlanan bir makalede Ýsrail’de yaþýyor olabileceðine dair söylentiler 
aktarýlmýþtý. Hakikat ne olursa olsun, Carlos bu noktada en üst düzeydeki 
paramiliter mevkiye getirildi ve hareket büyümeyi sürdürdü. Öyle ki, 
günümüzde, ilkel de olsa bir hava kuvvetine sahiptir; bu, CIA’nin kara 
propagandasýnýn egemen medyayý, Kolombiya hükümetine daha fazla askeri 
yardým saðlanmasýný desteklemeye ikna etmek üzere gerillalarýn üzerine 
yýkageldiði bir durumdur. 
Gerçekte, isyancýlar hava kuvvetine sahip deðillerdi, ama paramiliterlerin 
elinde bir hava kuvveti vardý ve var olmaya da devam etmektedir. 1990’larýn 
sonlarýna gelindiðinde, paramiliterler birkaç helikopterin yanýsýra, bakým 
mekaniði ve pilot eðitimi edinmiþlerdi. Helikopterlerin satýn alýnmasý ve 
bakýmý çok pahalýdýr ama, Carlos’un kýsa sürede keþfedeceði gibi, bu tip 
savaþlarda çok yararlý olmaktadýrlar. Özyaþamöyküsüne göre, 1998’in Noel 
tatilinde büyük bir FARC birliðinin kamp üssüne düzenlediði saldýrýda canýný 
bu sayede kurtarabilmiþtir. Sicilya doðumlu, Ýsrail’de eðitim görmüþ pilot ve 
paramiliter komutan Salvatore Mancuso, paramiliter bir helikopterle onu 
kurtarmýþtý. 
Özyaþamöyküsü ve basýnda yer alan onlarca habere göre, Castaño hükümet 
görevlileriyle bir çok kez gizlice buluþmuþtur. 2000’e gelindiðinde, bu 
görüþmeler artýk basýnda açýkça yer almaktaydý. 6 Kasým 2000’de, zamanýn 
Devlet Baþkaný Andrés Pastrana’nýn hükümetinin Ýçiþleri Bakaný Humberto 
de la Calle’yle buluþtu. Bu görüþmenin sonucunda, Castaño paramiliterlerinin 
elinde tutsak olan yedi milletvekilinden ikisini serbest býraktý. Gerçekte, ileride 
de görüleceði gibi, bu satýrlarýn yazýldýðý sýralarda Castaño ve Mancuso yeni 
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Kolombiya hükümetiyle görüþmelerini sürdürmekteydiler. 
Paramiliterleri diðer paramiliter örgütleri içinde eriterek geniþledikçe, silaha 
gereksinim de arttý; muhtemelen bu konuda birkaç kaynaklarý bulunuyordu. 
Bunlardan bir tanesi, geçtiðimiz Mayýs ayýnda ortaya çýkacaktý. En büyük 
tedarikçilerden birinin Ýsrailliler oluþu okur için bir sürpriz olmamalý. Ýsrailli 
silah satýcýlarý kapý komþusu Panama ve özellikle de Guatemala’da uzun 
süredir mevcuttular. Sözkonusu satýþýn kimi ayrýntýlarý inkar edilmekle ve 
halen muðlak olmakla birlikte, bir þey açýktýr: Guatemala’da üslenmiþ, IDF 
(Ýsrail ordusu) ile baðlantýlý bir Ýsrail þirketi olan GIRSA, bir dizi 
yanýltmacayla 3000 Kalaþnikov ve 2.5 milyon kadar mermi satýn alýp ABD’li 
bir muz þirketinin denetimindeki bir Kolombiya limanýndan Kolombiya’daki 
paramiliterlere devretti.  
Bu bize Carlos Castaño’nun Ýsrail’de gördüðü kurs üzerine sözlerini 
anýmsatabilir - “dünya silah ticaretinin nasýl iþlediðini ve nasýl silah 
alýnacaðýný öðrendiði”ne iliþkin sözlerini. Bu baðlantýlarý da Ýsrail’de mi 
kurmuþtu? 
Bu silah alýmý da, pek çoðu gibi, çok sayýda inkar edilebilirlik katmaný ve sis 
perdesiyle kaplýdýr. Kolombiya polisi alýmý açýða çýkarmýþ da olsa, bu 
konuda kimse mahkemeye sevkedilmemiþtir. Ne olup bittiðini bilen oyuncular, 
Ýsrailliler ile paramiliterlerden ibarettir. Silahlarý satan Nikaragua polisi, 
bunlarý Ýsrail mini-Uzi ve Jericho tabancalarýyla deðiþ tokuþ ettiklerini 
sanýyordu; oysa eski Kolombiya baþkaný César Gaviria baþkanlýðýndaki 
OAS, raporunda Nikaragualýlarý suçlamýþtýr. Kolombiyalý paramiliterleri 
yakýn zaman önce “terörist” listesine dahil eden ABD Devlet Bakanlýðý, 
sözcüsü Wes Carrington’ýn aðzýndan bakanlýðýn tam otomatik saldýrý 
tüfeklerinin ABD’deki koleksiyonculara gittiði düþüncesinde olduðunu 
belirtmiþtir!

Baþkan Uribe-Castano Baðlantýsý 
Kolombiya Devlet Baþkaný Álvaro Uribe Vélez, týpký Castaño gibi, 
uyuþturucu kaçakçýsý babasýný FARC’ýn saldýrýsý sonucu yitirmiþti; ancak 
Uribe vakasýnda baba, çiftliðine saldýrý düzenleyen isyancýlarla çatýþýrken 
ölmüþtü. Baþka benzerlikler de bulunmaktadýr: . Castaño gibi, Uribe ailesi de, 
kokain ticaretiyle sýký baðlantýlar içindeydi, hatta kaçakçýlara helikopter 
kiralýyorlardý. Hatta bir keresinde Uribe’nin babasý, DEA-Kolombiya 
polisinin ortak bir operasyonuyla ele geçen kötü þöhretli Tranquilandia kokain 
iþleme laboratuvarýndaki rolü nedeniyle mahkeme önüne dahi çýkmýþtý. 
1980’den 1982’ye dek Uribe, Kolombiya’daki Sivil Havacýlýk’ýn (Aerocivil) 
baþýndaydý ve uyuþturucu kaçakçýlýðýnýn büyük ölçüde küçük uçaklarla 
yürütüldüðü bir dönemde, ülkedeki tüm uçuþ lisanslarýný kontrol ediyordu. 
1990’larýn ortalarýnda, Uribe’nin Antioquía valisi olduðu günlerde, Convivir 
adýnda bir paramiliter kuvvetin kurulmasýna yardýmcý olmuþtu; paramiliter 
patronu Salvatore Mancuso’nun bu birimde görev aldýðý yolundaki söylentiler 
hâlâ yaygýndýr 

Paramiliterleri Meþrulaþtýrmak 
Kolombiya’daki son baþkanlýk seçimleri sýrasýnda, “temize çýkartýlmýþ” bir 
Uribe, ABD Devlet Bakanlýðýnýn alkýþlarý arasýnda iktidara getirildi. 
Hükümet planlarýnýn çoðu, ABD kaynaklý bir Rand Þirketi incelemesi üzerine 
temellenmektedir. Hem Rand incelemesinin, hem de Uribe’nin planýnýn 
önemli bölümü, Kolombiya devletine borçlu, geniþ bir sivil savunma/hükümet 
muhbir kuvvetinin oluþturulmasýyla ilgilidir. Herþey gibi, Rand raporu 
“Kolombiya Planý” da ilkin ABD’nde kaleme alýnmýþtý.  
“Siviller”in ordu gözetiminde yerel karþý-ayaklanma savaþçýlarý olarak hizmet 
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görmesini öngören Yeni Kolombiya Sivil Savunma karþý-ayaklanma yapýsýný, 
Peru’daki “Ronda” sistemi ya da Guatemala’daki eski “PAC” sistemi üzerine 
yerleþtirmektedir. Gerek Peru, gerekse Guatemala’da bunlar gerillanýn 
boyutlarýnýn azalmasýndan büyük ölçüde sorumluydu, ama bunun büyük bir 
maliyeti olmuþtu: çok sayýda insan haklarý ihlali gerçekleþmiþti. Bu fikir Rand 
raporunun 13 Haziran 2001’de, ilk kez Angel Rabasa ve Peter Chalk tarafýndan 
açýða çýkartýlmasý sýrasýnda dile getirilmeye baþlandýðýnda, Rabasa mevcut 
paramiliter yapýlarýn laðvedilip, bu kez doðrudan ordunun denetimindeki yeni 
“sivil” savunma kuvvetleri içinde yeniden görevlendirilebileceðine iþaret 
etmiþti.

Castano/Mancuso Baðlantýsý 
AUC önderliðinin bu yeniden yapýlanma planýyla iþbirliðini saðlamak ve 
ABD’li liberal Kongre üyelerini, paramiliterlerin kovuþturulmasýný baþlatýr 
gibi yaparak Kolombiya Planý’na ikna etmek için ABD Baþsavcýsý General 
John Ashcroft 24 Eylül 2002 günü, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso ve Juan 
Carlos Sierra’nýn, 1997’den bu yana ABD ve Avrupa’ya 17 ton kokain 
sevkiyatýný örgütledikleri iddiasýyla ABD hükümeti tarafýndan mahkeme 
önüne çýkartýlacaklarýný ilan etti. Paramiliterlerin kokain kaçakçýlýðý ABD 
için yeni bir bilgi olduðundan deðil - çünkü daha 1993’te ABD belgeleri bu 
iddialara yer vermekteydi.  
Ancak, Kolombiyalýlar AUC önderliðini tutukladý mý? Zaten Kolombiya 
hükümeti milyonlarca dolarlýk ABD yardýmý almaktadýr ve pek çok vakada 
ABD ile içiçe çalýþmaktadýr. Castaño ve þürekasýný tutuklamak yerine, 24 
Kasým 2002’de Kolombiya’dan gelen haberler, ABD destekli Kolombiya 
hükümetinin onlarla doðrudan ve geniþ ölçekli müzakereler içinde olduðunu 
ortaya koyuyordu!  
Castaño ve Mancuso da Kolombiya hükümetinin beklediðini yaptý: orduyla bir 
“ateþkes” ilan ettiler - paramiliterler her zaman ordunun yanýbaþýnda 
savaþtýklarýndan ve yalnýzca ikisi arasýnda kirli bir iþ konusunda anlaþmazlýk 
çýktýðýnda çatýþmaya girdiklerinden, bu, bir komediden ibaretti. Ama bu 
“ateþkes”in hem Kolombiya kentlerinde, hem de, daha da önemlisi, ABD 
Kongresi’ndeki propaganda deðeri yadsýnamaz. 
Bu satýrlar yazýlýrken görüldüðü kadarýyla, Uribe ve ABD Elçiliðinin 
dedikleri olursa, AUC paramiliterleri tasfiye edilerek, ordu tarafýndan eðitilen, 
ancak askeri üslerde deðil de, köylerde yaþayan “köylü askerler” olarak 
Kolombiya devletinin yasal birimlerine dönüþtürülecek. Böylelikle 
Castaño’nun adamlarý yeniden eðitimden geçirilerek meþrulaþacak ve kanlý 
elleri Devlet Bakanlýðý’nca yýkanmýþ olarak, Kolombiya ordusunun himayesi 
altýnda, ABD’nin doðrudan yardýmýyla karþý-ayaklanma savaþýný 
sürdürecekler. 
Bu noktada, buradaki Galil silah ticaretini canlý tutsalar da, Ýsraillilere 
Kolombiya’da gerek kalmayacak. Ve gerçekte, varlýklarýný unutturmayý onlar 
da yeðleyecektir; çünkü hiç kuþku yok ki, Ýsrail çýkarlarý, Kolombiya’da 
yýllardýr süren ve çoðu savaþçý olduklarý için deðil, salt isyancýlara sempati 
duyduklarýndan kuþkulanýldýðý için günde yirmi kadar insanýn hayatýna 
malolan -bu ölümlerin yüzde 70’ten fazlasýndan paramiliterler sorumlu 
tutulmaktadýr ve ölü sayýsý son on yýl içinde onbinlerle ifade edilmektedir- 
kan banyosunun sorumluluðunu paylaþmaktadýr. Ne yazýk ki, Ýsrail devleti ve 
ajanlarý ABD’li yetkililerin ellerini bulaþtýrmak istemedikleri operasyonlarý 
üstlenmeyi zevkle sürdürdüðü sürece, dünyanýn baþka yerlerinde, saðcý 
paramiliter gruplarýn eðitiminin devam etmesini bekleyebiliriz.

Galil: Latin Amerika’daki  
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Ýsrail Varlýðý 
Kolombiya’da otomatik saldýrý tüfeklerini her yerde görebilirsiniz. Hem ABD 
destekli ordu, hem de Ulusal Polis bunlarý kullanýr. Ancak bunlar tahmin 
edebileceðiniz gibi ABD M16’larý deðil, Rus Kalaþnikov serisinin bir taklidi 
olup Latin Amerika’da daha küçük, ancak daha hýzlý (ve intizamsýz) 5,56mm 
çaplý -M16’yla ayný- tipleri pazarlanan ünlü Ýsrail saldýrý tüfekleri 
Galil’lerdir. Galil’in imalatçýsý, 1972’den beri Ýsrail Askeri Sanayi’dir önemli 
bir baþarý saðlamýþtýr. Ancak Ýsrailliler iç (ve dýþ) operasyonlarda pek fazla 
Galil kullanmazlar, çünkü ABD’den bedava M16 almaktadýrlar. 
Ancak Latin Amerika’da Galil hem Guatemala, hem de Kolombiya 
hükümetlerinin baþlýca silahýdýr. Guatemala’da, ABD 1980’ler boyunca 
kýrsal kesimde sayýsýz katliam gerçekleþtiren Guatemala ordusunu açýkça 
destekler görünmekten kaçýnmýþtýr. Böylece devreye Ýsrail girmiþ, ve 
yalnýzca silahlarý saðlamakla kalmamamýþ, ülkenin daðlýk, ama göreli 
çatýþmasýz bir bölgesi olan Coban’da bir de mühimmat fabrikasý kurmuþtur. 
Ýsrailliler bu iþten kârlý çýkmýþ olsa da, Guatemalýlar için sonuç pek de 
parlak sayýlamaz: fabrika çoðunlukla nemli bulutlarla kaplý olduðundan, 
cephane genellikle ýslak olmakta ve hedefi þaþýrmaktadýr. 
Ancak Kolombiya’da Ýsrail’in askeri sanayii salt mermi imal etmek üzere bir 
mühimmat fabrikasý kurmakla yetinmedi, Bogota’da tam teþekküllü bir Galil 
tüfek fabrikasý kurdular. Silahýn Kolombiya versiyonunda, yalnýzca namlu 
Ýsrail’den ithal edilmektedir. Bunun parasýný kim ödüyor? Kolombiya mý? 
Bir kez daha düþünün. Ýsrail saldýrý silahlarý, hem Ýsrail, hem de 
Kolombiya’ya yönelik ABD askeri yardýmýndan ödeniyor. Bu, hiçbir þeyden 
haberi olmayan ABD’li vergi mükelleflerinin Kolombiya’da dökülen kanlardan 
sorumluluðunun bir baþka yönüdür.  
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