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Bellek ve Varoluşa Dair Gerçek Bir Hikâye

PARANTEZ  // ÉLODIE DURAND

Élodie Durand’ın ödüllü grafik romanı Parantez, yirmili yaşlarının 
başındaki bir genç kadının başından geçen hastalığı, onunla 
mücadelesini, iniş çıkışlarını, belleğin ve hatırlamanın önemini anlatan, 
çizgilerle edebiyatı buluşturan gerçek bir hikâye…

Judith’in hayatı, beyninde tespit edilen tümörle tamamen değişir. Bu 
zamana dek normal bir genç olarak yaşamış olan kadının hayatında 
böylelikle bir parantez açılır. Bu parantez tamamen yabancı, değişik, 
bilmediği şeylerle dolu olan yeni bir hayatın da başlangıcıdır. Hastalığı 
kabulleniş sürecinden başlayıp onunla olan mücadelesine, bu sürede 
değişen şeylere, iç dünyasına, tüm devinimlerine uzanan bu meşakkatli 
süreçten sonra, belleğinin dağılan parçalarını tek tek geri toparlamaya 
çalışan Judith için bu parantezi kapatmanın tek bir yolu vardır: kendi 
hikâyesini yazmak.

Çeviri: Damla Kellecioğlu

#biyografi  #bellek  #mücadele #iyileşme

YAZAR  HAKKINDA 
ÉLODIE DURAND, 1976 yılında Fransa’nın Tours kentinde doğdu. Lisans eğitimini Paris IIIV Üniversitesi’nde, Plastik Sanatlar 
üzerine tamamladı. Daha sonra yeniden üniversite eğitimi almaya karar verip Strasbourg’da dekoratif sanatlar okudu, önemli 
isimlerden illüstrasyon dersleri aldı, dereceyle mezun oldu. Bitirme projesinin bir kısmı Parantez’in parçalarından oluşuyordu. 
Bunun yanı sıra, Durand çocuk ve gençlik kitapları çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

   Kitap, fiziksel ya da 
ruhsal rahatsızlıkları ifade 
etme aracı olarak sanatsal 
üretimin önemini gözler 
önüne seriyor.

   Biyografi tekniğini 
başarıyla kullanan  ilham 
verici bir öykü.

   Bellek, hafıza, unutma 
gibi kavramları ele alan bir 
mücadele hikâyesi. D
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  Hatırlamanın, kişinin benliğine 
ve kendi deneyimlerine duyduğu güven 
açısından ne gibi bir önemi olabilir? 
  Bellek her zaman doğruyu mu gösterir, yoksa sosyal bir canlı 

türü olarak insanın belleği toplumsal yaşamı içinde mi şekillenir?
  Bellek kaybı ve unutma gibi kavram ve deneyimler, kimi zaman 

beyin tümörü gibi tamamen fizyolojik nedenlere dayandıklarında dahi, 
insanın duygularından ve psikolojik durumundan bağımsız olarak 
ele alınabilir mi? Buradan hareketle beden ve duygu arasındaki 
ilişki üzerine düşündüğünüzde neler söyleyebilirsiniz?

İnsanın Kendisiyle Mücadelesi

28


