
Cinsiyet rollerini tanımlayınız? Kadına ve erkeğe biçilmiş roller var mıdır? Tipik bir kadın/erkek misiniz? Kadınlar çalışmalı mı? Erkeklerin rengi nedir? Bugün doktora gittim. Doktor erkek mi, kadın mı? Kimler futbol oynar? Kim dedikodu yapar? Eşcinseller evlenmeli mi? Kimler 
parayı sever? Kimler çok konuşur ve ağlar? Kim evde oturur? Kimin hayatı daha kolay? Kadınların mı erkeklerin mi? Kadın mı kız mı bayan mı? Eğer dünyada hiç kadın/erkek olmasaydı, neler olurdu? Ailede iş bölümü var mıdır? Erkeğin para kazanmadığı bir aile düşünülebilir mi? 
Kim yemek yapar? Kadınlara ve erkeklere yüklenen roller değişse, neyi değiştirmek isterdiniz? Transseksüel ne demek? Kız ve erkek çocukları farklı oyuncaklarla mı oynamalı? Kadınlar alkol kullanmalı mı? Çocuklar babalarının soyadını mı kullanmalı, annelerinin mi? Eşcinsellik 
yasaklansın mı? Namus nedir? Evlilik öncesi cinsel ilişkiye giren kadınlar evlenmeli mi? Kime feminist nedir? Çocuk bakımını erkekler üstlenebilir mi? İş hayatında kadınlar mı, erkekler mi daha güvenilir? Kadınların yapamayacağı meslekler var mı?
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how to behave as a man

participants life stories and 
experiences in terms of  gender
roles and  following subtopics

interviews on gender roles 
and gender stereotyping in...

written life story
participants are asked to fill a 
form about some facts of  their 
lives. for instance their birth date,
occupation, etc... These forms
are used as visual material during 
the documentary.

family life, male dominancy, motherhood, father-
hood, economic freedom,economy in family, 
children care, food, kitchen, cleanup, academic life, 
ideals, islam, mosque, circumcision, homosexuality, 
heterosexuality, smoking, bad language, alcohol, 
wedding, marriage preperations, pregnancy, family 
responsibilites, fashion, clothing, media, women tv 
shows, tv- series, love in high school, opposite-sex 
friendship, football, jealousy, dating, romanticism, 
special days, gender based behaviour...

interactive interface
The viewer is able to create their own 
storyline and navigate the documentary

non-traditional 
family tree
In family tree there won’t be any 
traditional hierarchical ordering 
according to the blood relationship, 
but members will be ordered accord-
ing to their closeness to me. This 
family tree will be the main menu of  
the documentary. Viewer will be able 
to pick up the person from the menu.

straight short 
answers to determine 
participants general 
point of  view on the 
issue of  gender roles.


