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John Boyne
1971’de, İrlanda’nın Dublin kentinde dünyaya 
geldi. Dublin Trinity Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yazdığı ilk 
öykü, İrlanda’da Hennessy Edebiyat Ödülü’ne 
aday gösterildi. 2006’da kaleme aldığı Çizgili 
Pijamalı Çocuk, Boyne’un dünya çapında üne 
kavuşmasını sağladı. Elliden fazla dile çevrilen 
romanı, beyazperdeye de uyarlandı ve büyük 
sükse yarattı. Boyne’un diğer romanları da onlar-
ca dile çevrildi, dünyada milyonlarca sattı. Hâlen 
çocuklar ve yetişkinler için romanlar yazan Boy-
ne, çağdaş çocuk edebiyatının en büyük isimle-
rinden biri olarak gösteriliyor.

John Boyne Edebiyatı
Dünya çapında bir klasik hâline gelen John Boyne, elliden fazla dile çevrilen kitapları, elde ettiği büyük 
satış rakamları ve aldığı uluslararası ödüllerle, çağdaş dünya edebiyatının önemli isimlerinden biri. New 
York Times Çoksatanlar Listesi’ne de girmeyi başaran yazar, dünyanın en iyi çocuk kitabı yazarları arasında 
gösteriliyor. 2008’de Miramax tarafından sinemaya da aktarılan Çizgili Pijamalı Çocuk’la pek çok ödül 
kazandı. 

Boyne, romanlarında çoğunlukla ötekileştirilmiş çocukları yazıyor; savaş temasını sıkça kullanıyor. 
Edebiyatta cesarete inanıyor. “İyi edebiyat provoke etmeli, zihinlerde sorular oluşturmalı, ısrarla cevapların 
üzerine gitmeli,” diyen yazar, gerçekleri hem olduğu gibi, nesnel bir şekilde hem de tamamen farklı açılardan 
bakarak anlatmayı başarıyor. 

“Bir yazar, çocuklar için yazacak diye dilini sadeleştirmez,” diyor Boyne, “hikâye cazip, öyküsü ilgi çekici ve 
karakterleri gerçekçi olmalıdır. Roman yazmayı biliyorsanız bunları yapmak yeterlidir. Ben yalnızca, yazmak 
istediğim kitapları yazıyorum.”

Ödülleri:
2007 Bistro İrlanda Çocuk  
 Kitapları Ödülü  
 Yılın Çocuk Kitabı
2007 İrlanda Kitap Ödülleri  
 Yılın Çocuk  
 Kitabı Ödülü 
2012 Hennessy Edebiyat  
 Ödülü Onur Listesi
2014 İrlanda Kitap Ödülleri  
 Yılın Öyküsü
2015 Gustav Heinemann  
 Barış Ödülü 

“Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan 
Çocuk, kendini keşfetmenin eğlenceli ve 
kışkırtıcı hikâyesi. Boyne’un mizahi ve zarif 
anlatımı, yapıtı unutulmaz ve keyifli kılıyor.”

Publishers Weekly

“Çizgili Pijamalı Çocuk, arkadaşlığı 
ve savaşın korkunçluğunu işleyen 
olağanüstü bir roman.”

Irish Independent

“Yazar, Çizgili Pijamalı Çocuk kitabında okurun 
hep bir adım önündeki konumunu korurken, 
öldürücü darbeyi son sayfalarda indiriyor.”

The Independent

“Çizgili Pijamalı Çocuk’un Türkçeye çevrilmesi 
büyük kazanç, okurun unutulmazları arasına 
gireceğini şimdiden söylemek zor değil!”

Mavisel Yener, Cumhuriyet Kitap






