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İsrail
Konsolosluğu’nda
Müslüman bir
diplomat…

Mouneer
Agbariya
FOTOĞRAFLAR: TERİ ERBEŞ

Daha önce devletin farklı kurumlarında hizmet vermiş bir diplomat
olan İsrailli Mouneer Agbariya, 2016 yılından itibaren Türkiye’de İsrail
konsolosluğunda ticaret ataşesi olarak görevli. Hayat ona kolay şartlar sunmuş
olmasa da umut dolu bakışıyla çevresindeki zorluklardan kendini sıyırmayı
başarmış, çalışkanlığı ve azmiyle İsrail’i temsil eden bir diplomat olmuştur.
Bu özel ve başarılı kişiliği yakından tanımak istedik. Şalom Dergi okurları için
yaptığımız söyleşi esnasında, tüm sorularımıza çok doğal, sevecen ve samimi
bir üslupla cevap verdiğini de belirtmeden geçmeyelim...
Bize kendinizden bahseder misiniz... Kimdir Mouneer Agbariya?
1962’de İsrail’in kuzeyinde, Hayfa kentine yakın Um El Fahem adlı, bugün maalesef şehre dönüşen, küçük bir köyde doğdum. Eğitimimi Tel
Aviv Üniversitesi’nde tamamladım. Evli, iki kız,
iki erkek, dört evlat babasıyım; dört torun sahibiyim. Üniversiteden mezun olur olmaz kamu
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hizmetinde çalışmaya başladım. Bazı devlet kurumlarında, hazine bakanlığında, başbakanlık
oﬁsi, iş ve işçi bulma kurumunda görevler aldım.
2000 yılında, ticari ilişkiler stajyeri olarak farklı devlet oﬁslerinde hizmette bulundum. Dört
yıllık süreçlerde, iki kez Hindistan’da, şimdi de
İstanbul’da dört yıla yaklaşan ataşeliğimin son
aylarındayım.

Yahudilerin ülkesinde Müslüman bir çocuk olarak büyümek nasıldı? Bu konuda şimdi neler hissediyorsunuz?
Kolay olmadı. Çocukluğumda farkı görmemiştim çünkü Yahudi toplumuyla bir araya gelmem asgari düzeydeydi. Ancak bu buluşmalar,
üniversite hayatıma başladığım andan itibaren
epeyce arttı. Şöyle ifade edebilirim: İsrail’deki bizim azınlık durumumuzun dünyanın başka
hiçbir ülkesinde benzer örneği yok. İsrailli Yahudiler, bizi Arap ülkelerinde yaşayan Araplar
gibi görüyor; Araplar ise bize İsrailli gibi davranıyor. Gerisini sizin hayal gücünüze bırakıyorum.

Meslek hayatınızda, kamu görevinde çalışmadan önce başka işler de yaptınız mı?
Aslında iki kez serbest ticaretle ilgilendim; ancak her iki teşebbüsümde de hayal kırıklığı yaşadım. 1990’ın başlarında, Sovyetlerden gelen
göçmenlerin yerleşimi için yapılan binaların inşaatına, köyüm ve civarından işçi tedarik etmeye çalıştım. Olmadı. İkinci girişimim de dört
sene önce, yaşadığım şehirde, Hint giysileri satan bir dükkân açmaktı. Bir sene kadar denedim
ama başarılı olmadı.

ranlarında yemeyi tercih ediyorum. İklimsel anlamda, kışın çok soğuk olsa da yaz mevsimi İsrail’e göre çok daha iyi. İnsanlarına gelince; çoğunluğu görgülü, yardımsever ve iyi insanlar…
Burada çok iyi Türk dostlarım oldu. Nadir de olsa
Türklerin yabancıları sevmediğini hissettiğim de
oldu. Başka ülkelerden karşılaştığım insanlardan
da bu tespiti duymuşluğum var.

Ya Hindistan’la kıyasladığınızda…
Daha önce de anlattığım gibi, iki dönem Hindistan’da çalıştım. Orası benim için yeni bir dünyaydı. Farklı insanlar, farklı bir kültür, farklı bir iklim. Her şey yeniydi ve her zaman keşfedecek veya öğrenecek bir şey vardı. Türkiye’ye gelince, bir
baktım burası aynı İsrail gibi. Yemekleri aynı, insanları, davranışları bile aynı. Değişik ya da yeni
bir şey yoktu. Ancak iş açısından soracak olursanız, Türkiye’de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü burada, insanlarda, bize yakın olan
bir Doğu kültürü var. Ayrıca, iş hayatında önemli
mevkide olan biriyle buluşmak istediğinizde, çok
daha kolay iletişime geçilebiliyor.

İki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin gerçeğinde,
Türkiye’de İsrail Konsolosluğu’nda Ticaret Ataşesi
olmak zor mu?
Türkiye’deki hizmet sürecimi, Kudüs krizi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Gerçekten, kriz öncesi dönemde çok iyi işler yapmayı
başardık. Türkiye’den İsrail’e İsrail’den de Türkiye’ye heyetler gidip gelmişti. 2017’de, Mavi Marmara ile ilgili alınan yeni kararlarla her
şey daha olumlu yönde ilerlemişti. Ancak, Aralık 2017’de Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinden sonra, her şey değişti. Olumsuzluğu daha da ileriye taşıyan, geçtiğimiz yaz yaşanan Türk Lirasının değer kaybetmesiydi. Ancak ben şuna inanırım; her konuda olduğu gibi, burada da bir iniş
yaşandı ve şimdi yukarı tırmanış zamanı. Kuşku
yok ki, iki ülke arasındaki politik ilişkiler, bizim
işimizi de epey etkilemekte.

Dört yıldır İstanbul’da yaşıyorsunuz. Sizin açınızdan İstanbul’da yaşamak nasıl? İstanbullular
hakkındaki gözlemlerinizi paylaşır mısınız?
İstanbul bana göre olağanüstü bir şehir. Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Sonsuz olasılıklar şehri. Tüm beklentilerime karşılık veren bir şehir. Özellikle restoranları ve yemekleri
mükemmel. Çoğunlukla Boğaz’daki balık resto-

2018 yılının verilerine göre,
iki ülke arasındaki ticari hacim ortalama
6 milyar dolar kadardı. 2 milyarı
İsrailʼden ithalat, 4 milyarı da
Türkiyeʼden İsrailʼe yapılan ihracat...
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Miryam Şulam ve Mouneer Agbariya

Türkiye’deki iş adamları, İsrail’i temsil eden Müslüman bir ticaret ataşesi ile karşılaştıklarında, ne
tepki veriyorlar?
Şaşırıyorlar tabii. İsrail’de nüfusun %20’sinin
Yahudi olmadığı gerçeğini bilmiyorlar. Genel
olarak Türklerin bir kısmı doğal karşılıyor, bir
kısmı da seviniyor, hatta bunu kişisel başarım
olarak niteliyorlar diyebilirim.

İstanbul’daki Yahudi toplumuyla veya İsrailliler
ile iletişimde misiniz?
Yahudi toplumunun davetlerine mutlaka katılıyorum. Türkiye Hahambaşısı Sayın İshak Haleva’yı çok sayıyor ve seviyorum. Türkiye’de yerleşik İsrailli iş adamları çevresi küçük, çünkü
coğraﬁk olarak İsrail çok yakın. Şöyle bir genelleme yapabilirim: İsrailli iş adamları pazartesi günü Türkiye’ye gelir, işlerini halleder ve perşembe günü tekrar İsrail’e dönerler.

İsrail ile Türkiye arasında, her iki yönden (ithalat-ihracat) ticaret hacmi nedir?
2018 yılının verilerine göre, iki ülke arasındaki
ticari hacim ortalama 6 milyar dolar kadardı.
2 milyarı İsrail’den ithalat, 4 milyarı da Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracat... Türkiye’nin
İsrail’e ihracatı İsrail’in Türkiye’ye ihracatından daha fazla. 2018 verilerine göre, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatta, İsrail 10. sırada. Aslında bu, Türkiye’nin genel ihracat hacminin %2,5’u; ki bu hiç de azımsanacak bir rakam değil.

Günümüzde, bu iki ülke arasında en çok hangi
ürünlerin ticareti yapılmakta?
İki yönlü ticaret, en çok kimyevi ürünlerde
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mevcut. İsrail’den kimyevi maddeler, teknoloji
ürünleri, tarım ürün ve teknolojileri, gübre sulama ekipman ve teknolojileri; Türkiye’den İsrail’e tekstil, giyim ve araba büyük miktarlarda ihraç ediliyor. Kuruyemiş ve son yıllarda domates, salatalık, yumurta gibi mevsimsel tarım
ürünleri de kısıtlı miktarlarda, özellikle Roş-Aşana ve Pesah bayramlarına yakın zamanlarda,
Türkiye’den ithal ediliyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri geliştirmek
için, sizce ne gibi girişimlerde bulunulmalı?
Bana göre, iki ülkenin ortak menfaatleri önceliğe alınır, taraﬂar kendi politikalarından bağımsız bir şekilde iyi niyetle hareket ederse, iki ülke
arasındaki ilişkiler daha iyi bir noktaya ulaşır.
Prensipte ticaret sektörü bağımsız olarak hareket etmeyi bilir, hükümetlerin müdahalesine ihtiyaç duymaz. Ancak, pek çok durumda hükümetlerin desteğine de ihtiyaç duyabiliyoruz.

Son olarak, söyleşimizi içinde umut olan birkaç
cümlenizle bitirelim mi?
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin onlarca senelik geçmişi var. Türkiye ve İsrail ticari açıdan
birbirleri için çok önemli iki ülke. Umarım ileride iki ülke arasındaki ticari çevreler arasında çok daha güçlü iş birliği ortamı oluşur. Ticari ilişkilerin güçlenmesi, her iki ülkenin iyiliğine hizmet eder. Ticari iş birliği olasılıklarının sonsuz olduğunu düşünüyorum. Bu iş birliği
belli ürünlerle sınırlı kalmak zorunda da değil.
‘Know-how’ yani bilgi paylaşımı, inovasyon ve
teknoloji alanlarında yapılacak gerçek iş birlikleri, ortak üretimi sağlayacaktır.

