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Kokain Trafiği 

Latin Amerika Organize Suç Örgütlerinin 

Avrupa Üssü İspanya 
 

Sigmund Freud 1880’li yıllarda, bir Alman askeri doktoru 

tarafından bitkin düşmüş askerleri canlandırmak için kullanılan, 

az bilinen yasal bir ilaç olan kokaine ilgi duyar. Suda çözünmüş 

kokain içmesinin ardından sindirim ve ruh halinin düzeldiğini 

görür. Arkadaşlarına ve gelecekte eşi olacak kadına da verir, ancak 

kokain bağımlılığının ve aşırı dozların ölüme neden olduğunu 

görünce, kendisi kullanmaya devam etse de başkalarına tavsiye 

etmeyi sonlandırır. 

 

Yazar: Douwe Den Held, InSight Crime, 09 Şubat 2021 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 31 Mayıs 2021 

 

 
 

Kolombiya Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla’yı ofisinden evine götüren Mercedes 

araç, uyuşturucu baronu ve zehir taciri Pablo Escobar’ın korkulan kiralık katilleri 

(sicarios) tarafından 30 Nisan 1984 tarihinde, makineli tüfek atışı ile taranır. 01 Aralık 

1949 ile 02 Aralık 1993 tarihleri arasında yaşayan Escobar, Kolombiyalı bir uyuşturucu 

baronu ve Medellín kartelinin kurucusudur. Bonilla’nın öldürülmesi; Medellín 

kartelinin devlete savaş açtığı anlamına gelmektedir. Ve bu savaş, Avrupa kokain 

ticaretini başlatacak olan bir dizi tuhaf olayı da harekete geçirecektir. 
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Medellín ve Cali kartellerine meydan okuyabilen birkaç politikacıdan biri olan Lara 

Bonilla’nın 1980’li yılların başlarında uyuşturucu çetelerinin kiralık katilleri tarafından 

öldürülmesi, geçmişte korkan ve sinmiş Kolombiya devletinin şiddetli tepkisine yol 

açar. Ve Kolombiya Hükümeti, uyuşturucu baronları ve zehir tüccarlarının en büyük 

korkusu, hatta kâbusu olan Amerika Birleşik Devletleri’ne suçluların iadesi yasasını 

derhal hayata geçirir. 

 

Yakalanma ve ABD’ye iade edilme korkusu, en üst düzey birçok uyuşturucu baronu ve 

zehir tacirinin, kendilerini rahat hissedecekleri, çok daha rahat dostane ortamlara 

kaçmasına neden olur. Arkadaşı olan Diktatör General Manuel Noriega tarafından 

korunan Pablo Escobar ise Panama’ya kaçar.  

 

 
 

Solda; Medellín Karteli Patronu Jorge Ochoa Vázquez ve Cali Karteli Reisi Gilberto 

Rodríguez Orejuela’nın hapsedildiği, Diktatör Franco zamanında birçok siyasi 

mahkûmun kurşuna dizilerek veya insanlık dışı bir yöntemle yavaş yavaş 

boğazlarının sıkılarak öldürüldüğü ve işkence yapıldığı, 1998 yılında kapatılan 

İspanya’nın ünlü Carabanchel Hapishanesi, sağda ise tutukluların boyunlarının 

sıkılarak ve bazen de koparılarak zalimce öldürülmesinde kullanılan ‘‘Garrotte-Vil’’. 

Kaynaklar: Wikimapia ve Tripadvisor. 

 

Panama diktatörü Manuel Noriega, fantastik iniş ve çıkışlarla dolu bir yaşam 

sonrasında, Panama City’de sessizce hayata gözlerini yummuştur. Açgözlülüğünün 

kurbanı olan Noriega Kolombiyalı uyuşturucu baronları ile iş tutarak ve onların 

kokainlerini ABD’ye satarak oldukça yüklü paralar kazanmıştır. Başkan George 

H.W. Bush döneminde Panama işgal edilmiş ve ülkesi işgal edilen Noriega iki hafta 

içinde teslim olmuştur. ABD’de mahkeme önüne çıkarılan Noriega 30 yıl hapis 

cezasına çarptırılmış, cezasının 17 yılını çektikten sonra iyi hal nedeniyle tahliye 

edilmiştir.  

 

Medellín Karteli Patronu Jorge Ochoa Vázquez ve Cali Karteli Reisi Gilberto Rodríguez 

Orejuela ise kaçış yeri olarak İspanya’yı seçerler. 
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İspanya’ya kaçan bu iki uyuşturucu baronu, zamanın gazetelerinde yayımlanan 

haberlere göre ülkenin başkenti Madrid’de sahte isimler altında karanlık bir lüks içinde 

yaşar ve gösterişli mülkler ve pahalı araçlar satın alırlar. Fakat 1984 yılı Kasım ayında 

ikisi de tutuklanır ve ünlü Carabanchel hapishanesine tıkılırlar. 

 

Normal hayatta birbirinin ölümcül rakibi olan bu iki üst düzey Kolombiyalı uyuşturucu 

kaçakçısı, ünlü Carabanchel Hapishanesini sadece birbirleriyle değil, aralarında 

İspanya’nın Galiçya bölgesinin önde gelen uyuşturucu baronlarından efsanevi José 

Ramón Prado  (daha iyi bilinen takma adıyla Sito Miñanco) ile de paylaşmaktadır. 

 

 
 

Kolombiyalılar, uyuşturucu işini Avrupa’da genişletmek için ihtiyaç duyduklarının 

Galiçyalılar olduğunu çabucak anlarlar. Galiçyalılar onlara, Galiçya’nın uzun ve kayalık 

kıyıları boyunca ülkeye sokmak istedikleri uyuşturucuları taşıyacak araçlar ve tekneler 

ile en çok arzu edilen suç avantajlarından bir tanesi olan, yerel seçkinlerin 

derinliklerine nüfuz eden yolsuzluk ağlarını da sağlayabilecektir. 
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Carabanchel Hapishanesinde bir arada geçirdikleri süre, zamanla Avrupa’daki geniş 

ölçekli kokain kaçakçılığının merkezi haline gelecek olan bir suç ittifakının doğmasını 

sağlar. Bu ilişkiler İspanya’yı da Kolombiya kokaini için Avrupa’nın ana giriş noktası 

ve Latin Amerika organize suç örgütlerinin operasyon merkezi yapacaktır. 

 

Avrupa Kokain Ticaretinin Doğuşu ve Gelişmesi 

 

ABD merkezli NRCC (National Research Council Committee – Ulusal Araştırma 

Konseyi Komitesi) tarafından Madde Kullanımını Önleme Araştırması sonuçlarına 

göre; sigara gibi içilebilen kokainin kristal formunun, kokain kullanımının 

yaygınlaştığı ve nüfusun yaklaşık %6’sının düzenli olarak uyuşturucu kullandığı bilinen 

Birleşik Devletlerin aksine, 1980’li yılların başlarında Avrupa kokain pazarı oldukça 

küçüktür. Ancak bu küçük pazarda kokain fiyatı çok daha yüksektir ve Kolombiyalılar 

da büyüme ve genişleme için bu muazzam potansiyeli görecek kadar akıllıdırlar. 

 

 
 

Son gelişmeler üzerine artık Türkiye kamuoyunun da çok iyi bildiği Birleşik Devletler 

Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA – Drug Enforcement Administration) logosu 

ve özel ajanları tarafından takılan rozet. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı federal 

hükûmet dairesi ve kolluk kuruluşudur. DEA, ABD'de uyuşturucu kullanımı ve 

uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle görevlidir. DEA, Kontrollü Maddeler 

Yasası'na (Controlled Substances Act) göre bu mücadelede tek sorumlu olmayıp, FBI 

ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu ile birlikte çalışır. 01 Temmuz 1973 

tarihinde kurulmuştur. DEA Başkanı, ABD Başkanı tarafından atanır ve bu atama 

ABD Senatosu tarafından onaylanır. Bu yönetici ABD Başsavcısı'na karşı 

sorumludur. DEA karargâhı Arlington, Virginia'da Pentagon'un karşısında 

bulunmaktadır. Ajanlarının yetiştiği kuruma ait DEA Akademisi, ABD Deniz 

Piyadeleri ile FBI Akademisi'nin bulunduğu Quantico, Virginia'da konuşludur. 

Kurumda 21 birim, 227 saha ofisi ve 62 ülkede 86 dış ülke ofisi bulunmaktadır. 

Kaynak: WIKIPEDIA 
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Bunun da ötesinde, 1980’li yıllarda Birleşik Devletler, DEA (Drug Enforcement 

Administration – Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi) gibi kuruluşları güçlendirerek 

uyuşturucuyla mücadelesini hızlandırmaya başlamış, suçluların iadesi gibi sistemler 

geliştirmiş ve uyuşturucuyla mücadele dünyasında varlığını iyice hissettirmeye 

başlamıştır. Avrupalılar ise böyle önlemler almaktan henüz çok uzaktırlar. 

 

Kolombiyalıların İspanya’da yararlanabileceği koşullar zaten olgunlaşmış durumdadır 

ve Galiçyalılar da onlara Avrupa’nın kalbine doğru giden güvenli bir boru hattını sunar. 

 

 
 

Portekiz ve Fransa arasında sıkışan 1,500 kilometre uzunluğundaki Galiçya sahilleri 

yüzyıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılarının cenneti olmuştur. İspanyol gazeteci 

Nacho Carretero, İspanya’da kokain ticaretinin doğuşunu anlatan Fariña adlı 

kitabında, 1982 yılına kadar kaçakçılığın bir suç olmadığını ve bu tarihten sonra da 

sosyal olarak kabul gören bir meslek olduğunu ayrıntıları ile anlatmıştır.  
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Solda 1,500 kilometre uzunluğundaki sahilleri ile yüzyıllarca uyuşturucu 

kaçakçılarının cenneti olan Galiçya kıyılarından bir görünüm, sağda ise elinde 

Fariña adlı kitabı ile görülen İspanyol gazeteci Nacho Carretero. Kaynaklar: Spain. 

info ve Economia Digital 

 

1960’lı yıllarda sigara kaçakçılığı Galiçya’nın en büyük yasadışı pazarı olmuş ve 1980’li 

yıllara kadar da gümrük ve emniyet kuvvetleri mensuplarının yanı sıra yerel 

politikacıları da boğazlarına kadar yolsuzluğa batıran milyonlarca dolarlık bir pazar 

haline gelmiştir. 

 

 
 

Kolombiya PoliciaAntiNar (Policia Antinarcotics) tarafından ele geçirilen, piyasa 

değeri 265 milyon dolar olan 4-9 ton kokain imha edilmiştir. Kaynak: PoliciaAntiNar 

 

Nacho Carretero, Fariña adlı kitabında Galiçyalı kaçakçılarla Kolombiyalı kokain 

baronlarının, Galiçyalı sigara kaçakçılarının sigara kaçakçılığından elde ettikleri kara 

parayı akladıkları Panama’da ilk kez nasıl temas kurduklarını belgeleriyle 
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anlatmaktadır. Birlikte bazı gemi test sevkiyatlarını organize ederler. Fakat İspanya’ya 

büyük çaplı kokain sevkiyatının şekillenmesi, Ochoa ve Rodríguez Orejuela’nın 

Carabanchel Hapishanesinde Galiçyalılarla tanışması sonrasında olacaktır. 

 

Carretereo’ya göre; kokaini getirmek için Galiçya balıkçı tekneleri Kolombiya’ya 

gidecekler ve geri dönüşlerinde de taşıdıkları kokaini açık denize bırakacaklardır. Ve 

denizden hızlı tekneler ve küçük araçlarla toplanan kokain de İspanya’ya getirilecektir. 

 

Her iki taraf da karşı taraftan birini, kokain Kolombiyalılara teslim edilene kadar rehin 

tutacaktır. Kokain daha sonra, Camorra ve Ndrangheta gibi İtalyan mafya 

organizasyonları dâhil Avrupalı suç örgütlerine toptan satılacaktır. Carretero’ya göre 

bütün bu yasadışı trafikten Galiçyalılara düşen pay %30’dur. 

 

 
  

İtalyan polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonlarda 

ele geçirilen zehirler. Kaynak: Guardia di Finanza Catanzaro 
 

Kolombiyalılar, Galiçyalılar ve İtalyanlar arasında oluşturulan yeni bağlantının etkileri 

çok geçmeden gün yüzüne çıkacaktır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 

(UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) verileri, 1990’lı yıllarda, ele 

geçirilen uyuşturucu miktarı artarken ve fiyatlar düşerken, Avrupa pazarının düzenli 

bir şekilde giderek genişlemekte olduğunu göstermektedir. 

 

Galiçya sadece başlangıç… 

 

İspanya’nın her yerinde yeni uyuşturucu rotaları açılmaya başlanır. Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne göre; 2000’li yılların ortalarına doğru İspanya artık 

dünyada kokain ele geçirilen üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Ve uyuşturucu 

kaçakçıları başta nakliye konteynerleri olmak üzere diğer yöntemleri kullanmaya 

başladıkça, kokainlerin ele geçirilmesi, Andalusia, Valencia ve Barcelona kentleri dâhil, 

Galiçya dışında gerçekleşmiştir. 

 

Avrupa’da toptan kokain satışına başlayan Kolombiyalılar için aynı dili konuştukları, 

ticari ve kültürel bağlarla bağlı oldukları İspanya, onlar için artık doğal bir operasyon 
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merkezi ve hatta evleri olmuştur. Ve Kolombiyalılar açısından Avrupa pazarı 

büyüdükçe İspanya’daki Kolombiyalı sayısı da artmaya başlamıştır. 

 

 
 

 Konteynerlerin çoğunluğu yasal yüklerin taşınmasında kullanılırken küçük bir oranı 

da uyuşturucu ve sahte malların taşınmasında kullanılmaktadır. UN News web 

sitesinde yayımlanan ‘‘BM Destekli Program Latin Amerika ve Karayip Adalarında 

rekor seviyede kokain ele geçirildiğini ortaya çıkardı’’ başlıklı haberden alıntıdır. 

Kaynak: UN News. 

 

2000’li yıllara gelindiğinde İspanyol yetkililer Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarının 

oluşturduğu ağın sadece bir kaçakçılık ağı olmaktan öte; başta alacak tahsilatı ve 

suikastlar olmak üzere kendilerini uyuşturucu kaçakçılarına hizmet vermeye adayan 

bir Kolombiya suç organizasyonu olduğunun farkına varmışlardır. 

 

Kolombiyalı yetkililer de Pablo Escobar’ın bir kokain kaçakçısı olduğunun çok geç 

farkına varmıştır. Escobar polis tarafından ilk kez 1976 yılında, Ekvador 

Cumhuriyeti’nden getirmekte olduğu arabasının lastikleri içine gizlenmiş 39 kilogram 

kokain bulunduğunda tutuklanmıştır. Escobar ikinci kez ancak 15 yıl sonra 

tutuklanmıştır. İki tutuklanma arasında geçen sürede ABD ve Avrupa’ya tonlarca 

kokain sevkiyatı yapmıştır. Bu sürede öylesine zengin olmuştur ki Kolombiya devleti 

ile hapsedileceği lüks hapishanenin pazarlığını yapmıştır. 

 

İki tutuklanma arasında Kolombiyalılar onu Kolombiya kongresine seçmiş, ardından 

Escobar polis ve hükümete karşı başarılı bir savaş yürütmüş ve çok sayıda suikast ve 

terör saldırı emri vermiştir. Escobar, kokain ticaretinden kazandığı parayla yedi yıl 

boyunca Forbes Milyarderler Listesinde kalmayı da başarmıştır. 

 

Pablo Escobar 1991 yılında sekiz adamıyla birlikte polise teslim olduğunda, içinde oyun 

odaları, jimnastik salonu, şelale ve futbol sahası olan, ‘‘Altın Hücre’’ denilen son derece 

lüks bir hapishaneye koyulur. İddialara göre kokain trafiğini demir parmaklıklar 
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ardından da yönetmekte ve bazıları hapishane içinde olmak üzere suikast emirleri 

vermeye devam etmektedir.  

 

Escobar hapishanede uyuşturucu, alkol ve fahişelerin katıldığı partiler de 

düzenlemektedir. Dedikodulara göre bir futbol maçında kurbanlarından birinin 

kafatası top olarak kullanılmıştır.  

 

Escobar başka bir hapishaneye nakledileceğini öğrenince La Catedral 

Hapishanesinden kaçar ve hayatını kaybettiği 1993 yılına kadar bir daha yakalanamaz. 

 

 
 

Kolombiyalı Teknik Soruşturma Birimi ve Ordu mensupları, 07 Nisan 2021 tarihinde 

gerçekleştirdikleri Valle del Cauca baskınında ele geçirilen 1,670 kilogram kokaini 

incelerken. Fotoğraf: Colombian Army 

 

İspanya topraklarında faaliyet gösteren en ünlü Kolombiya organizasyonlarından bir 

tanesi olan “Señores de Ácido” Madrid kentinde üslenmiştir. Kolombiya gazetesi El 

Espactador, Kolombiya modeli bir suç ağının İspanya’da kurulması maksadıyla, Pablo 

Escobar ve Medellín Karteli için alacak tahsilatında çalışan orijinal Kolombiya 

çetelerinin nasıl oluşturulduğu konusunda bir haber yayınlamıştır. 
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Uyuşturucuların Efendisi olarak adlandırılan organizasyon, direkt olarak 

Kolombiya’dan Norte del Valle Cartel (Kuzey Vadi Karteli) üyesi olan ‘‘Pampo’’ lakaplı 

Luis Dávalos Jiménez tarafından yönlendirilmektedir. Teşkilatın kiralık katilleri adam 

kaçırma, cinayet, alacak tahsilatı ve gasp gibi birçok suça iştirak etmiştir. Bu 

uyuşturucu kaçakçısı örgüt ününü; büyük miktarda borcu olan bir uyuşturucu 

kaçakçısının akrabalarından birisinin başı kesilmiş gövdesini asitte eriterek 

kazanmıştır. 

 

Ancak, ülkesinden kaçıp İspanya’da uyuşturucu işi yapmaya çalışanlar sadece kokain 

işindeki neferler değildir. 2006 yılında Kolombiya’nın en çok aranalar listesinde yer 
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alan uyuşturucu kaçakçısı Leonidas Vargas Madrid kentinde tutuklanır. Vargas 2009 

yılında sağlık nedenleriyle kefaletle serbest bırakılır, fakat Kolombiya uyuşturucu 

kartel savaşları çoktandır İspanya topraklarında yapıldığından,  hastanede yatağında 

bir suikasta kurban gider. 

 

 
 

SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas – Ulusal Uyuşturucu Mücadele Bakanlığı) 

ajanları 16 Nisan 2021 tarihinde illegal ürünlerin ekildiği 7 hektar büyüklüğünde bir 

tarlada imhaya hazırlanırken görülmektedir. Fotoğraf: Paraguay Ulusal 

Uyuşturucu Mücadele Bakanlığı 

 

O tarihten sonra Kolombiya’nın Urabeños ve Oficina de Envigado gibi kokain trafiğini 

yöneten ünlü kokain şebekelerinden, bir olayda ortaya çıktığı gibi Real Madrid futbol 

takımının ünlü yıldızları Cristiano Ronaldo ve Fernando Torres ile aynı sitede yaşayan 

üst düzey elemanlar,  İspanya’da yakalanırlar. 

 

Yeni Kokain Çağında İspanya 

 

İspanya polisi 2019 yılında, on yıldan fazla bir zamandır takip ettiği, fakat bir türlü 

yakalamayı başaramadığı, uyuşturucu dolu yarı batmış vaziyette Atlantik okyanusunu 

geçen bir tekne ile çok büyük bir balık yakalar. Amazon nehri ve Atlantik Okyanusunu 

geçerken 9,000 kilometre yol kat eden ele geçirilen bu yarı denizaltı statüsündeki 

gemide üç ton kokain bulunmaktadır, ancak İspanyol El Pais gazetesine göre gemide 

meydana gelen teknik arızalar nedeniyle mürettebat çok değerli kokain yükünü Galiçya 

açıklarında denize atmak zorunda kalmıştır. 

 

İspanya polis yetkilileri InSight Crime kuruluşuna; Latin Amerikalı uyuşturucu 

kaçakçılarının 2000’li yıllardan beri kokaini İspanya’ya taşımak maksadıyla yarı 

denizaltı olarak nitelendirilebilecek tekneleri kullandıklarını anlatırlar. Genellikle 

Venezuela üzerinden iş yapan ve sonunda 2012 yılında bu ülkede yakalanan, 
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‘‘Rastrojos Tanrısı’’ lakaplı Kolombiyalı uyuşturucu baronu Diego Pérez Henao bu işin 

öncülerindendir. 

 

 
 

Muz sevkiyatı yapan bir gemide ele geçirilen, içlerinde kokain olduğu söylenen 

torbalar İspanya yetkilileri tarafından sergilenirken görülmektedir. Eylül 2016. 

Fotoğraf: İspanya Ulusal Polisi 

 

Yarı denizaltı türü araçların keşfedilmesi, şu anda kokain işine hâkim olan yeni nesil 

düşük profilli Galiçyalı uyuşturucu kaçakçılarına yeni bir fırsat sunmuş durumdadır. 

İspanya Brigada Central de Estupefacientes (Uyuşturucu ile Mücadele Örgütü) Baş 

Komiseri Antonio Martínez Duarte, InSight Crime kuruluşuna yaptığı açıklamada yarı 

denizaltı türü araçlarla kokain işini yapan İspanyalı grupların bu operasyonlara yatırım 

yaptıklarını anlatmıştır. 

 

Venezuela ve Maduro 

 

Kolombiya dışında Avrupa’ya kokain sevk edilen büyük ülkelerden bir tanesi de 2000’li 

yılların ilk on yılında Avrupa’ya gelen kokainin ana sevk noktası olan Venezuela’dır. Bu 

kokain ticaretinden elde edilen büyük paralar, Venezuela üst düzey emniyet güçleri ve 

hükümet üyeleri arasında ‘‘Suns’’ adlı kartelin oluşmasına yol açmıştır. Bu kartelin ana 

görevi ülkeye kokain girişlerine izin vermek, transit geçiş yapan kokainleri takip etmek 

ve saldırılara karşı korumaktır. Avrupa’ya giden kokain arttıkça Venezuela 
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topraklarına giren kokain miktarı da artar ve kokain işine bulaşan hükümet 

yetkililerinin rütbeleri de giderek yükselir. Günümüzde bizzat Devlet Başkan Nicolás 

Maduro ve ailesi hakkında uyuşturucuyla ilgili çeşitli suçlamalar mevcuttur. 

 

 
 

Latin Amerika ülkelerinden, başta Afrika ve Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli 

yerlerine uyuşturucu taşımak için kullanılan yarı denizaltı türünde deniz taşıma 

araçları. Yarı denizaltılar görünüşe göre, uyuşturucu baronları ve zehir tacirlerinin 

teknoloji ve inovatif çözümlerde oldukça iyi olduklarının bir kanıtıdır. Fotoğraflar: 

CNN 

 

 
 

Eski tüfek Galiçyalılar kokain ticaretinde hâlâ aktif olarak yer almaktadırlar. Sito 

Miñanco tarafından yönetildiği iddia edilen 30’dan fazla Galiçyalıdan oluşan bir 

şebeke, 2018 yılında Galiçya’da 1990’dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığına karşı 

düzenlenen en büyük polis operasyonunda dağıtılmıştır. Bu suç örgütü, her ikisi de 
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2017 yılında uluslararası sularda ele geçirilen bir römorkördeki dört tonluk bir sevkiyat 

ve Hollanda’nın Hoorn kentinde bulunan bir konteynerde ele geçirilen 616 kilogramlık 

sevkiyat ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, günümüz İspanya kokain ticaretinin ana 

oyuncuları, kendilerinden öncekilerin efsane statülerinin peşinde olmak yerine, 

bilinmezliğin sağladığı koruma ve yerel seçkinler arasında düşük profilli bir yaşamı 

tercih etmektedirler. 

 

Bu uyuşturucu kaçakçıları yüksek sosyetenin bir parçasıdır ve normal bir hayat 

yaşamaktadırlar. İspanya uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir kitap olan Narcogallegos’un 

yazarı Víctor Méndez, InSight Crime kuruluşuna verdiği demeçte bazı uyuşturucu 

kaçakçılarının çocuklarını, bölgedeki yargıçların çocuklarıyla aynı okullara 

gönderdiğini anlatmıştır.  

 

Méndez, İspanyol uyuşturucu kaçakçılarının süper lüks bir hayat sürmediklerini, 

ancak dikkatleri üzerlerine çekmeyen ve gösterişli arabalara sahip olmayan bu 

insanların çok paraları olduğunu sözlerine eklemektedir. 

 
 

Kolombiyalı kaçakçılar da İspanya kokain ticaretinin içine derin bir şekilde 

gömülmüşlerdir ve 1998 yılında 10,000 olan ve sayısı günümüzde 270,000’e ulaşan 

grubun içinde gizlenmektedirler. Kolombiya İstatistik Bürosuna göre İspanya 

operasyonlarının süregelen önemi rakamlara da yansımakta ve Avrupa’da uyuşturucu 
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kaçakçılığından mahkûm olan Kolombiyalıların %85’i İspanya’da yakalanarak 

hapishanelere tıkılmaktadır. 

 

İspanya polisi Organize Suçlar Özel Tepki Biriminden (GRECO - Grupo de Respuesta 

Especializada contra el Crimen Organizado)  Başmüfettiş Emilio Rodríguez, InSight 

Crime kuruluşuna verdiği demeçte; Madrid kentinin ana operasyon üssü olarak kabul 

edildiğini ifade etmiştir. Başkentin lüks otelleri iş ortaklarıyla buluşmak için 

kullanılmaktadır ve sahil boyunca uzanan uyuşturucu varış noktalarına şehirden 

ulaşmak da oldukça kolaydır. 

 

Başmüfettiş Rodríguez’e göre Avrupa’da faaliyet gösteren bütün ana Kolombiyalı 

uyuşturucu kaçakçıları İspanya’yı kullanmaktadır. Birçok kokain kaçakçısı ülkede 

hücreler kurmuş, ancak suç şebekesinin üst kademesindekiler sadece kaçakçılık 

anlaşmalarının son aşamalarını denetlemek üzere İspanya’ya gelmişlerdir. 

 

Rodríguez, İspanya’da düşük seviyeli daimi temsilciler olduğunu, ancak bu gruplardan 

üst düzey birinin tutuklanmasının, her zaman uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun 

son aşamalarında gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

 

 
 

Başmüfettiş Rodríguez, Kolombiyalıların genellikle birden fazla sahibi olan sevkiyatlar 

yaptığını da sözlerine eklemektedir. Başmüfettişe göre; yükün bir kısmı toptan satış 

piyasasında satılmak üzere Kolombiyalılara aittir. Geri kalan kısmı ise hem Avrupa 

hem de Latin Amerika’dan kokainlerini tedarik etme ve taşımaları için Kolombiyalılara 

para ödeyen diğer uyuşturucu kaçakçılarına aittir. 
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Çoğunlukla eski asker ve emniyet mensupları olan silahlı Kolombiyalı tahsilat çeteleri 

de faaliyetlerini sürdürmeye, uyuşturucu kaçakçılarının çıkarlarını gözetme ve 

korumaya devam etmektedirler. Bazıları belirli gruplar ile ittifaklar kursalar da 

genellikle en yüksek fiyatı verenler için kiralık katiller olarak çalışmaktadırlar. 

 

Birçok Kolombiyalı suç organizasyonu İspanya’yı kullanmakta, fakat içlerinden bir 

tanesi İspanya polisinin özel dikkatini çekmektedir. Baş komiser Martínez,  Madrid 

kentinde her türden Kolombiyalı gruplar olduğunu, fakat son zamanlarda birçok 

Urabeños adlı şebeke üyesi gördüklerini ifade etmektedir. 

 

Urabeños grubu kokaini toptan satmakta, bağımsız çalışan uyuşturucu kaçakçılarına 

lojistik hizmet sağlamakta ve kara para aklama operasyonlarında İspanya’yı 

kullanmaktadır. 

 

Günümüzde kokain rotaları artık sadece Galiçya’da yoğunlaşmamakta, fakat 

İspanya’nın dört bir yanındaki kıyılar, adalar, limanlar ve havaalanlarından 

geçmektedir. 

 

Uyuşturucuların çoğu teknelerde ya da İspanya’ya gelen toplam kokainin tahmini 

olarak %40-50’sinin ulaştığı Algeciras, Barcelona ve Valencia gibi konteyner 

limanlarında ele geçirilmektedir. Ve 2018 yılında Algeciras kentinde ele geçirilen, 

İspanya tarihinde rekor olan dokuz tonluk sevkiyatta da görüldüğü gibi kokain yükleri 

giderek büyümeye devam etmektedir. 

 

 
 

Solda, İspanyol polisi ve gümrük yetkilileri, 25 Nisan 2018 tarihinde Algeciras 

Limanında ele geçirilen kokaini incelerken, sağda ise İspanya İçişleri Bakanı Juan 

Ignacio Zoido ve beraberindeki heyet muzların içine yerleştirilen kokain paketlerini 

incelerken görülmektedir. Fotoğraflar: Juan Ignacio Zoido/Twitter 

 

Ayrıca, Fas’tan Costa del Sol sahillerine uzanan esrar kaçakçılığı gibi başka rotalar da 

açılmıştır. Başmüfettiş Rodríguez, esrar sevkiyatı için kullanılan süratli botlar ve diğer 

teknelerden oluşan komple altyapının, Afrika üzerinden İspanya’ya giren kokaini 

taşımak için de kullanıldığını ifade etmektedir. 
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Bütün bunlara rağmen İspanya artık Avrupa’nın en büyük kokain giriş noktası 

konumunu, kokain sevkiyatında konteyner taşımacılığının kritik rolünün bir 

yansıması olarak, Belçika ve Antwerp limanına kaptırmış durumdadır. 

 

Ve her yıl kokain ele geçirme vakalarında ilk üç Avrupa ülkesi arasında yer almasına 

rağmen, son zamanlarda ele geçirilen kokain miktarında keskin bir düşüş olmuş ve 

yakalanan kokain miktarı 2018 yılındaki 50 ton gibi yüksek seviyelerden, 2019 yılının 

ilk on ayında sadece 21 tona kadar gerilemiştir. 

 

 
 

Türkiye’de iktidarda olan AKP için mitingler düzenleyen, fakat sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti yetkilileri tarafından hakkında organize suç örgütü lideri olmakla ilgili 

iddianame hazırlandığı ifade edilen Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı 

videolarda kendisini izleyen Türklere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve 

politikacılar ile mafya arasındaki kirli ilişkiler hakkında ilginç iddialarda 

bulunmaktadır. Sonradan organize örgüt lideri olduğu iddia edilen Peker’in video 

görüntüleri 50 milyondan fazla izlenmiştir. Fotoğraf: AFP 

 

İspanyol polisi bütün bu verilerin; İspanya’nın uyuşturucu kaçakçılığındaki stratejik 

önemini koruduğunun, ancak kaçakçılık rotası olarak öneminin azaldığının bir 

göstergesi olduğuna inanmaktadır. 

 

Baş komiser Martínez; Kolombiyalı uyuşturucu şebekelerinin İspanya’yı Sırbistan, 

Doğu Avrupa ve Afrika’dan uyuşturucu şebekeleriyle bir buluşma noktası olarak 

kullandığını, ancak artık uyuşturucunun ana varış noktası olmadığını ifade etmektedir. 
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Balkanlar, Britanya Adaları, Hollanda ve diğer yerlerden organize suç örgütlerinin yanı 

sıra bu tür uluslararası uyuşturucu kaçakçıları da artık İspanya’da da kendi kaçakçılık 

şebekelerini yönetmektedirler. Ve organize suç örgütleri; İspanya’da Kolombiyalılar ve 

Galiçyalılarla çalışmayı sürdürürken, birçoğu da Kolombiyalıların kartel döneminden 

asıl ortakları olan İtalyan mafyasının izinden giderek Latin Amerika’da da faaliyet 

göstermektedirler. 

 

Bu makalenin incelenmesi James Bargent, Maria Fernanda Ramírez ve Owen Boed 

tarafından yapılmıştır. 

 

Çevirenin Notları: Douwe Den Held tarafından kaleme alınan ve 09 Şubat 2021 

tarihinde InSight Crime web sitesinde paylaşılan yazının orijinal metnine aşağıdaki 

link üzerinden erişebilirsiniz. 

 

https://insightcrime.org/investigations/spain-european-base-latin-american-

organized-crime/ 

 

https://insightcrime.org/investigations/spain-european-base-latin-american-organized-crime/
https://insightcrime.org/investigations/spain-european-base-latin-american-organized-crime/

