On dördüncü sayımızın ilk dosyası yayıncılık:

Ümüt Akagündüz
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki siyasi atmosfere ve dönem dergilerinde
yazan Sabiha Sertel gibi kadınların “Kadın Düşüncesi”ni nasıl
geliştirdiklerine bakıyor. İlknur Hacısoftaoğlu ve Safter Elmas ise Men’s
Health Dergisinde kas yüceltimi gibi erkeklik söylemlerini inceliyor ve
ikinci dosyamızla bağlantı kuruyor. İkinci dosyamız daha önceki
dosyalarımızda da ele aldığımız erkeklik konusuna odaklanıyor. Ezgi
Burgan erkeklik ve et yemek arasında kurulan ilişkinin izini sürüyor. Özden
Melis Uluğ ise soyadı politikaları bağlamında Medeni Kanunu’nun 187.
Madde’sini hegemonik erkeklik açısından inceliyor. Üçüncü dosyamız
Bakım, dergimizi sonunda diğer kadın dergilerinden bazılarıyla ortak bir
alanda birleştiriyor. Ama gece maskesi ve ayak bakımına ulaşamıyoruz
çünkü kadınların kendilerinin değil başkalarının bakımının kürek
mahkûmları olup olmadığını tartışıyoruz. Merin Sever'in değerlendirdiği
çocuksuzluk bakımdan tamamen kurtarmıyor ama çocuk bakımından
kurtarıyor en azından. Dördüncü dosyamız Feminizm Terapisi Dalga
filminin feminist bir incelemesi’ni kadınlara sunulan psikolojik yardım
hizmetlerine feminist terapi perspektifinden eleştirel bir bakışla
tamamlıyor. Son olarak Burcu Şenel farklı kadınlık hallerini bir dans
salonunda okuyor…
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