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Mehmet Atilla
1959 yılında Bodrum’da doğdu. İlköğrenimini Turgutreis kasabasında, liseyi 
İzmir’de tamamladıktan sonra Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulunu bi-
tirdi. Samsun, Yozgat ve İzmir illerinde öğretmenlik yaptı, 2003 yılında emekli 
oldu. Şiir, öykü, roman ve çocuk edebiyatı dallarında ürünler veren Atilla’nın 
hem çocuklar hem de yetişkinler için çok sayıda yayımlanmış kitabı bulu-
nuyor. Dil Derneği, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ve Türkiye Yazarlar 
Sendikası üyesi olan Atilla, dönüşümlü olarak Bodrum’da ve İzmir’de yaşıyor.

Mehmet Atilla 
Edebiyatı

Türk edebiyatının yalın ve duru kalemlerinden Meh-
met Atilla, hem çocuklar hem de yetişkinler için pek 
çok eser vermiş bir yazar. Buna karşılık, ya da belki 
bu yüzden, edebiyatı bir bütün olarak görüyor. Gerek 
çocuk gerekse yetişkin alanlarının kendilerine özgü 
disiplin ve olanakları olduğunu vurguluyor. Onun ede-
biyatında önemli olan şey, yazılmış olanı, doğru okura, 
doğru şekilde ulaştırabilmek. 

Kitaplarında duyarlılıkla işlediği konuları ise fazlasıyla 
çeşitli: geleceklerini düşleyen hayalperest çocuklar; 
ötekileştirilmiş, örselenmiş, dışlanmış aile ve kardeş-
ler; bilimle ve bilim kurguyla iç içe geçmiş maceralar; 
sorun odaklı bir edebiyat... Çok yönlü edebî dünyasını 
kitaplara da yansıtmayı başaran yazar, “Yörüngeyi doğ-
ru çizmişseniz, yazmanın kolaylığını da zorluğunu da 
hissetmiyorsunuz zaten,” diyor. Gerçeğe farklı yönler-
den bakmak, hayal gücüyle zenginleşmiş kitaplarının 
olmazsa olmazı ve bu sayede yediden yetmişe her yaş-
tan okuru kendisine kolaylıkla çekmeyi de başarıyor.

Mini Söyleşi: 
Küçükken okuduğunuz, sizi en çok etkileyen 
kitap hangisi?
Büyüdüğüm ortam gereği, çocuk kitaplarından 
önce gazetelerde yayımlanan yetişkin roman-
larıyla buluştum ben. Bu süreçte beni en çok 
etkileyen Yaşar Kemal oldu. 1970’te Ağrı Dağı 
Efsanesi, ertesi yıl Binboğalar Efsanesi... Çocuk 
kitaplarına sıra geldiğinde ise Tom Sawyer’ın 
bende ayrı bir yeri olduğunu söylemeliyim.

“Bu kitabı keşke ben yazsaydım!” dediğiniz 
kitap hangisi?
Çok var. Üçüyle yetineyim:  
Canavarın Çağrısı (Patrick Ness),  
Çizgili Pijamalı Çocuk (John Boyne), 
Şapkada Eriyen Bay Karp (Cary Fagan).






