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Abstract This project intends to investigate the separation-individuation experiences of 

Jewish young men living in Istanbul and to understand how they perceive and 

present these experiences. The narratives of the participants were evaluated in 
terms of specific aspects such as their perceptions on being a member of Jewish 

community in Istanbul and their associations about this, their social and 
communal life and their reflections on their individuation processes and family 

relations and issues related to autonomy and decision making. 8 young male 
participants whose ages varied from 18 to 25 were interviewed. Semi-structured 

one to one in depth interviews that took 60 to 90 minutes were used as a tool.  
Findings indicated that, being a minority group member and related introjections 

affected these young people’s perceptions about their identities. They were not 
found to achieve total individuation from parents. Instead,  relatedness was 

found to determine their dynamics because of specific factors such as need for 
approval, support and introjected survival threats due being a Jew. Basic themes 

came out from the interviews included 1) Meaning of being a Jewish in Turkey 2) 
Significance of social environment, 3) Emotional proximity with parents, and 4) 

Autonomy and decision making.  
 

Tezin/Projenin Başlığı Türkiye’de Yaşayan Genç Yahudi Erkeklerin Ailelerinden Ayrilma-Bireyselleşme 

Deneyimleri 

Türkçe Özet Bu çalışma, İstanbul’da yaşayan genç Yahudi erkeklerin ayrılma-bireyselleşme 

deneyimlerini araştırmak ve bu deneyimleri nasıl aktardıklarını anlamaktır. 
Katılımcıların anlatıları; İstanbul’da Yahudi cemaatinin bir parçası olmakla ilgili 

algıları ve çağrışımları, sosyal ve toplumsal yaşamları ve bunun bireyselleşme 
süreçlerinin üzerindeki etkisi ve son olarak otonomi ve karar verme gibi açılardan 

değerlendirilmiştir. Yaşları 18 ila 25 arasında değişen 8 genç erkek katılımcı ile 
görüşülmüştür. Araştırma aracı olarak, 60 ila 90 dk. süren yarı yapılandırılmış, 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, azınlık bir gruba mensup olmanın 
ve bu durumun getirdiği içselleştirmelerin, bu gençlerin kimlik algılarını etkilediği 

ve ebeveynlerden tam anlamıyla bir ayrışma sağlayamadıkları görülmüştür. Buna 
karşılık olarak, onaylanma ve desteklenme ihtiyacı ile Yahudi olmaktan 

kaynaklanan içselleştirilmiş yaşamsal tehlike gibi faktörlerin etkisiyle, bu 
gençlerin dinamiklerini ebeveynleri ile ilişki içinde olma ihtiyacının belirlediği 

gözlemlenmiştir. Görüşmelerde ortaya çıkan temel temalar 1)Türkiye’de Yahudi 
olmanın anlamı 2) Sosyal çevrenin önemi, 3)Ebeveynler ile duygusal yakınlık ve 

4)Otonomi ve karar verme olarak belirlenmiştir.   

 


