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Özet: Bu çalışmada Tülay German’ı konu edinen Kor ve Ateş Yılları isimli belgesel filmden yola
çıkarak Tülay German ve onun müziği üzerinde duracağız. Müzikteki yerlileşme arayışlarında-
ki yerini ifade etmeye çalışacağız.

Tülay German 60’lı yılların başında müzik hayatına başlar ve daha sonra eşi olacak Erdem Bu-
ri’yle tanıştıktan sonra yaşamı değişir. Bu ikilinin dönemin entelektüel hayatın içindeki etkinli-
ği Türkiye’de popüler müzikte önemli bir yol açar. Anadolu Pop’un öncüsü olarak sayabilece-
ğimiz çalışmalara imza atan Tülay German uzun süre Paris’te yaşar. Politik ve kültür hayatının
önemli bir ismi olarak müzik dünyasındaki etkisi hala sürmektedir. Uzun yıllardır kimseye mü-
lakat vermeyen, görünmeyen Tülay German sadece ses kaydının yer aldığı, kendisini konu edi-
nen Kor ve Ateş Yılları belgeselinde ele alınıyor. Belgesel filmdeki Tülay German’ı, filmdeki 68
hareketi üzerine yapılan dönem analizini eleştirerek Tülay German’ın müzik yolculuğunun ana
hatlarını çizmeye çalışmaktayız. 
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A Documentary A Human: “Years of Ember and Fire” and Tülay German

Abstract: In this study we will examine Tülay German and her music based on the documentary called
“Years of Ember and Fire” that is focused on her life.  We will try to describe her position in localization
of music.

Tülay German begins her music career in early 60’s and after that when she meet her husband Erdem Buri
her life begins to change. This duo’s efficiency in the intelectual life beat a very important path in Turkish
popular music. Tülay German lives in Paris for a long period who sign the pioneer works of Anatolian Pop.
Her influence in music area is still ongoing as an important name of political and cultural life in Turkey.
Tülay German didn’t interwiev  with anyone or looks around for a long period, she is under debate in “Ye-
ars of Ember and Fire” documentary which her voice we can hear only. In this study we criticize the analy-
ze of 68 movement in the documentary that Tülay German is also the part of this movement and we show
the main lines of Tülay German’s music journey.
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T ür ki ye’nin po pü ler mü zik ta ri hin de Ba tı lı laş ma ve yer li lik ara yış la rı
önem li bir yer tut mak ta dır. Cum hu ri yet dö ne mi kad ro la rı nın halk mü -

zi ği ne, Ana do lu ez gi le ri ne gös ter di ği tüm il gi ye rağ men dö nem iti ba riy le
mü zik te Ba tı lı laş ma ara yış la rı yer li lik ara yışın dan ön ce baş la dı ve bu il gi
önem li bir bi ri ki mi be ra be rin de ge tir di. 1923-1960 yıl la rı ara sın da Tür ki -
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ye’de Ba tı lı mü zik tür le riy le il gi li önem li ic ra cı lar ve so list ler ye tiş ti. Bu
isim le rin he men he men ta ma mı uzun ca bir sü re Ba tı’da il gi gö ren eser le rin
bi re bir ic ra sı nı yap ma gay re ti için de ol du. Bu dö nem de Türk çe şar kı söy le -
mek özel lik le şe hir de ki elit ler ara sın da pek olum lu bir şey ola rak gö rül me -
di, hat ta ayıp lan dı;1 Ana do lu halk mü zi ği köy le öz deş leş ti; Kla sik Türk
Mu si ki si ise res mi gö rüşün 30’lar da ki tu tu mu na2 rağ men yi ne de bir şe kil -
de var ola bil di. Ba tı lı mü zik tür le rin den öne çı kan lar ise caz ve rock’n roll
ol du. Özel lik le 50’li yıl lar da Ame ri ka Bir leşik Dev let le ri’yle yaşa nan si ya si,
as ke ri ve eko no mik ya kın laş ma nın mü zi ğe et ki le ri he men mey ve le ri ni ver -
di. 1955 yı lın da De niz Harp Oku lu öğ ren ci le ri nin bir rock’n roll or kes tra sı
kur ma sı bu nun en so mut ör ne ği dir. Bu nun ya nı sı ra caz 50’li yıl la rın ta ma -
mı na dam ga sı nı vur muş ve 50’li yıl la rın ikin ci ya rı sın da önem li ses le ri çı -
kar ta cak bir akım ha li ne gel miş ti. Bu önem li ses ler den bi ri 1956 yı lın da ilk
kez sah ne ye çı kan Tü lay Ger man’dı.

1956 yı lın da baş la dı ğı mü zik yol cu lu ğun da ilk söy le di ği par ça lar caz şar -
kı la rı ol sa da Tü lay Ger man Türk çe po pü ler mü zi ğin ön cü sü ol du. Bir caz
so lis ti ola rak ya vaş ya vaş ta nın ma ya baş la dı ğı dö nem ler de, 1962 yı lın da, Er -
dem Bu ri ile ta nış ma sı hem Ger man’ın ha ya tı nı hem de Tür ki ye’nin po pü ler
mü zik ta ri hi ni et ki le di. Mü zis yen li ğiy le ve rad yo da yap tı ğı prog ram lar la ta -
nı nan dö ne min önem li en te lek tü el le rin den Er dem Bu ri ya kın ar ka daş la rıy la
bir lik te öz gün, yer li, ay nı za man da Ba tı lı bir mü zik tü rü oluş tur ma nın yol la -
rı nı ara mak tay dı. Bu nun yo lu nun da Ba tı mü zi ği tek nik le riy le tür kü le rin ye -
ni den ses len di ril me sin den geç ti ği ni düşün mek tey di. Tü lay Ger man ise san -
ki bu amaç için son de re ce uy gun bir se se ve tek ni ğe sa hip ti. Tür ki ye’de 27
Ma yıs dar be si yaşan mış, ar dın dan 1961 Ana ya sa sı gel miş ti ve düşün ce dün -
ya sın da ki te mel tar tış ma lar da yer li lik te ma sı yer al ma ya he nüz baş la mış tı.
İlk Türk çe plak da 1962’de ya yın lan dı. Bu nun ya nı sı ra düşün ce dün ya sı na
dam ga sı nı vu ran tar tış ma nın 60’lar bo yun ca ağır lık lı ola rak Mark sizm-sos -
ya lizm ve ik ti sa di kal kın ma et ra fın da şe kil len me si dö ne min ru hu hak kın da
önem li bir fo toğ raf ver mek te dir. Mü zik, ede bi yat ve si ne ma gi bi alan lar da
bu çer çe ve de şe kil le nen tar tış ma lar ya pıl dı. Özel lik le üni ver si te ve bü rok ra -
si dışın da ki ay dın lar/sa nat çı lar kül tür-sa nat tar tış ma la rı na eğil di. Bu tar tış -
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1 Atıf Yıl maz’ın yö net men li ği ni üst len di ği 1965 ya pı mı “Ah Gü zel İs tan bul” fil min de ala tur -
ka mü zik ve Ba tı mü zi ği ara sın da ki ça tış ma ol duk ça çar pı cı bir şe kil de ifa de edil miş tir.

2 1936 yı lın da Tür ki ye rad yo la rın da Türk Sa nat Mü zi ği/Kla sik Türk Mu si ki si ya sak lan mış -
tır. Ba tı mü zi ği ör nek le riy le çok-ses len di ril miş (or kes tra ile ic ra edi len) halk mü zi ği ör nek -
le ri rad yo lar da yer bul muş tur. Türk Sa nat Mü zi ği’ne uy gu la nan bu ya sak kı sa sür se de dö -
ne min kül tür po li ti ka la rı nın ana iz le ği ni ta yin et mek te dir. 



ma la rın ve isim le rin lo ko mo ti fi ise Er dem Bu ri’ydi. Bu ri’nin Mo da’da ki evi
ade ta bir üni ver si te iş le vi gö rü yor du. Yaşar Ke mal, Be hi ce Bo ran, Ru hi Su gi -
bi isim ler Bu ri’nin evin de ki uzun top lan tı la ra ka tı lan isim ler ara sın da yer alı -
yor du. Bu top lan tı lar da ki te mel tar tış ma lar dan bi ri de mü zik te ki ara yış tı. 

Er dem Bu ri’nin Tü lay Ger man’a “caz ye ri ne tür kü söy le” öne ri si hem Tü -
lay Ger man’ın mü zi kal yaşa mı nın en önem li dö nüm nok ta sı hem de Türk çe
po pü ler mü zi ğin te mel nok ta sı ol muş tur di ye bi li riz. Tü lay Ger man Ru hi
Su’dan ders ler al ma ya baş la dı ve bir lik te uzun sa at ler sü ren ça lış ma lar yap -
tı lar. Bu ça lış ma lar dan or ta ya çı kan ilk eser, “Bur çak Tar la sı”, 1964’te Bal kan
Me lo di le ri Fes ti va li’nde3 bü yük ses ge tir di. Kı sa sü re son ra da Tür ki ye’de
plak ola rak ya yın lan dı ve bü yük il gi gör dü. “Bur çak Tar la sı” Tür ki ye’de ge -
niş halk kit le le riy le bu luşan ilk plak ol ma sı nın ya nı sı ra ye ni bir akı mın da
ön cü sü ol du. O gü ne ka dar en faz la “aranj man”4 ya pa bi len po pü ler mü zik -
te yep ye ni bir yol aç tı.
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3 Tür ki ye, Bal kan Me lo di le ri Fes ti va li’ne 1964 yı lın da Mü zis yen ler Sen di ka sı Baş ka nı Mu am -
mer Ye şil’in gi ri şim le ri so nu cu ka tı lı yor. Bu fes ti val Tür ki ye’nin ulus la ra ra sı alan da ka tıl dı -
ğı ilk or ga ni zas yon ol ma sı do la yı sıy la bü yük önem ta şı mak ta dır. Dö ne min en önem li isim -
le rin den oluş tu ru lan “Mil li Or kes tra” ade ta bir “mil li fut bol ta kı mı” mis yo nuy la bu ya rış -
ma da yer alır. Bu ko nuy la il gi li ay rın tı lar için bkz. Na im Dil me ner, Bak Bir Var mış, Bir Yok -
muş, İle ti şim Ya yın la rı, İs tan bul, 2003. 

4 Aranj man, özel lik le 60’lı yıl la rın ilk ya rı sın dan iti ba ren ya ban cı şar kı la ra Türk çe söz ya za rak
ye ni den dü zen len me si ne ve ri len isim dir. Gü nü müz de pop mü zik te ha la ör nek le ri ol sa da öz -
gün bir mü zik tü rü oluş tur mak ta çe ki len güç lü ğün ifa de si ola rak ha fı za lar da yer et miş tir. 



Ana do lu Pop Do ğu yor

“Bur çak Tar la sı”nın ya rat tı ğı rüz gâr Hür ri yet ga ze te si nin dü zen le di ği Al -
tın Mik ro fon Ya rış ma sı ile bir an da top lu luk mü zi ği nin bü yük bir çı kış ya ka -
la ma sı nı sağ la dı. Bu ya rış may la bir çok mü zis yen or ta ya çık tı. Bu isim ler ge -
niş halk kit le le riy le bu luş ma im kâ nı nı bu ya rış may la el de et ti. Bu gün de mü -
zik dün ya mı zın için de bir şe kil de yer bu lan Ana do lu Pop, Tü lay Ger man’ın
ses len dir di ği “Bur çak Tar la sı” ve Al tın Mik ro fon ya rış ma sın dan son ra Tür ki -
ye’de or ta ya çık mış ilk öz gün mü zik akı mı ola rak ta rih te ki ye ri ni al dı.5

Tü lay Ger man 1965 yı lın da Ana do lu Pop tar zın da de ğer len di re bi le ce ği -
miz bir ça lış ma da ha yap tı. “Mec nu num Ley la’mı Gör düm”, caz alt ya pı sı na
sa hip bir tür kü dü zen le me si ola rak “Bur çak Tar la sı”ndan kı sa bir sü re son ra
ya yın lan dı. Bu plak son ra sı, Ple ha nov’un Mark sist Düşün ce nin Te mel Me se le -
le ri isim li ki ta bı nı Se la hat tin Hi lav’la bir lik te çe vi ren Er dem Bu ri’nin ha pis is -
te miy le yar gı lan ma sı Ger man-Bu ri çif ti nin Tür ki ye’den zo run lu ola rak ay rıl -
ma sıy la so nuç lan dı. Tü lay Ger man ve Er dem Bu ri çif ti 30 Mart 1966 yı lın da
Fran sa’ya git ti ve bir da ha Tür ki ye’ye dön me di. Bu na rağ men Er kin Ko -
ray’dan Zül fü Li va ne li’ye, Ca hit Ber kay-En gin Yö rü koğ lu iki li sin den İl han
Mi ma roğ lu’na ka dar bir çok fark lı isim le or tak ça lış ma lar yap tı lar. Tü lay Ger -
man’ın Fran sa’da ses len dir di ği caz, folk ve pop tü rün de eser ler bü yük il gi
gör dü ve onun ulus la ra ra sı alan da ta nın ma sı na kat kı sağ la dı.6
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5 Ana do lu Pop ol duk ça ge niş bir ko nu. An cak bu ra da kı sa ca söz et me miz ge re kir se, bu mü -
zik tü rü nün so mut ola rak or ta ya çı kı şın da bu iki ge liş me nin oy na dı ğı rol bu gün ya şa yan
bir çok Ana do lu Pop ic ra cı sı mü zis ye nin de ifa de et ti ği bir şey dir. 

6 Pe kün’ün ha zır la dı ğı bel ge sel film de Tü lay Ger man’ın mes le ki ka ri ye ri ve ya şa möy kü sü ne
da ir yaz mış ol du ğu ki tap lar dan pa saj lar ak ta ra rak ses len dir di ği bö lüm ler yer al mak ta dır. 



Kor ve Ateş Yıl la rı

Geç ti ği miz yıl Di dem Pe kün im za lı “Kor ve Ateş Yıl la rı” isim li bir bel ge -
sel le Tü lay Ger man ye ni den gün de me gel di. Tür ki ye’de mü zik ta ri hi ne
önem li kat kı la rı olan Ger man ve Bu ri böy le lik le top lum sal ha fı za mı zın kü -
çük bir bö lü mün de ye ni den can lan dı. Er dem Bu ri 1993 yı lın da ha ya tı nı kay -
bet ti. Tü lay Ger man ise 75 yaşın da ve Pa ris’te yaşı yor. Mü zik yap mı yor, gö -
rün tü ver mi yor. Onu ik na ede bi len ga ze te ci ler an cak mek tup yo luy la mü la -
kat ya pa bi li yor. Yö net men Di dem Pe kün bir kaç kez Pa ris’e gi de rek Tü lay
Ger man’ı film de yer al ma sı için ik na et me ye ça lış mış, fa kat tam an la mıy la
başa rı lı ola ma mış. Tü lay Ger man sa de ce ken di ki ta bın dan bö lüm ler oku ya -
rak oluş tur du ğu ses ka yıt la rı nın Pe kün’ün fil min de yer al ma sı na izin ver -
miş. Bu açı dan film Tü lay Ger man’ı şar kı la rı dışın da ta nı ma yan bir çok kişi
için önem li bir ha zi ne. Ay rı ca Tü lay Ger man’ın Düş me miş Bir Uça ğın Ka ra Ku -
tu su ve Er dem li Yıl lar isim li ki tap ça lış ma la rı da bi rin ci de re ce den önem li. Ne
var ki bu ki tap lar bu gün ki tap çı lar da bu lun mu yor. Bu ne den le Ger man’ın
ha ya tı nı, mü zik yol cu lu ğu nu keş fet mek is te yen ler için “Kor ve Ateş Yıl la rı”
önem li bir boş lu ğu dol du ru yor. Bel ge se lin iz le yi ci ye ulaş tır dı ğı ha zi ne bu -
nun la da sı nır lı de ğil. Tür ki ye’de ilk de fa ya yın la nan ve ha tı rı sa yı lır sa yı da
olan -ço ğu Fran sa’da çe ki len- Tü lay Ger man gö rün tü sü de iz le yi ci ye ulaşı -
yor. Özel lik le Fran sız te le viz yon la rın da Tü lay Ger man’ın per for mans la rı nı
içe ren gö rün tü le rin hem ta rih sel açı dan hem de mü zi kal açı dan bü yük önem
taşı dı ğı nı söy le me miz müm kün. Bu nun ya nı sı ra Tü lay Ger man ve Er dem
Bu ri’nin Ley la Umar’a ver di ği bir te le viz yon rö por ta jı da bu iki önem li is min
çok az ya yın la nan gö rün tü le rin den bi ri ola rak “Kor ve Ateş Yıl la rı”nın için -
de mü him bir yer tu tu yor. 

Di dem Pe kün’ün ken di ha ya tın dan yo la çı ka rak keş fet ti ği Tü lay Ger -
man’la kur du ğu iliş ki fil min di lin den an la dı ğı mız ka da rıy la Tür ki ye dışın da
yaşa mak ve “ka dın duy gu lar” üze ri ne şe kil le ni yor. Bu nun ya nı sı ra me rak
un su ru na pek baş vu rul ma dan oluş tu ru lan bi yog ra fik an la tı top lum sal olay -
lar la pa ra lel ve ril me ye ça lışıl mış. An cak Tür ki ye’nin, Tü lay Ger man’ın, Er -
dem Bu ri’nin ve dö ne min bir çok ay dı nı nın ara yış la rı 68 öğ ren ci ha re ket le ri -
nin göl ge sin de ka la rak fil min için de yer al mış. Baş ka bir de yiş le Er dem Bu ri
ve Tü lay Ger man’ın mü zik te yap mak is te dik le ri 68 ha re ke tiy le ve sol düşün -
cey le sı nır lan dı rıl mış. Oy sa mü zik te ki yer li lik ara yışı tıp kı 68’in sol ha re ke ti
gi bi Tür ki ye ta ri hi nin bir dö ne mi nin iki ay rı kol dan ben zer ni te lik te ki dal ga -
la rı nı ifa de edi yor. Bu gün de ğer len dir di ği miz de Tü lay Ger man’ın po pü ler
mü zi ğe ge tir di ği so luk 68 sol ha re ke ti nin kül tür po li ti ka la rı na ba kışıy la ben -
zer özel lik ler taşı sa da, onu aşan bir pers pek tif de su nu yor. An cak Pe kün,
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film de de ifa de et ti ği gi bi Ma yıs 68 olay la rıy la Ma yıs 2009’da yı lın da Pa ris’e
yap tı ğı zi ya ret te ki göz lem le riy le bir bağ arı yor ve bu ara yış “Kor ve Ateş Yıl -
la rı”nın Tü lay Ger man’la ba ğı nı ne re dey se ko pa rı yor. Bel ki de bu ne den le
“Kor ve Ateş Yıl la rı” Tü lay Ger man’ın bi yog ra fi si ve mü zik yol cu lu ğu hak -
kın da eş siz ma ter yal ler sun sa da Tü lay Ger man’ın yaşa dı ğı, mü zik yap tı ğı
dö nem hak kın da bi ze sı nır lı bir alan su nu yor. Bu nun se bep le rin den bi ri de
sa nı rız fil min fes ti val ler de gös te ri le cek ol ma sı ne de niy le bel li bir sü re yi aş -
ma sı nın risk taşı ya ca ğı gö rüşü. Bu ne den le san ki 45 da ki ka ya sı kış tı rıl mış bir
an la tım his se di li yor. Tü lay Ger man’ın mü zi ği bı ra kışı, Er dem Bu ri’nin son
dö nem le ri iz le yi ci için fil min an laşıl ma sı güç bö lüm le ri.

“Kor ve Ateş Yıl la rı” geç ti ği miz yıl bir çok fes ti val de yer al dı ve 2011 için -
de de bir çok fes ti val de yer ala cak. Bu nun ya nın da ya kın bir za man da DVD’si
de ya yın la na cak. Tü lay Ger man ar tık mü zik yap ma sa da Tür ki ye’de mü zi -
kal ola rak aşı la ma mış bir kaç isim den bi ri. Bu gün ha la ba zı isim le re il ham
kay na ğı ola bi li yor. Eşi Er dem Bu ri ile çık tı ğı yol bir çok dos tu nun kat kı sıy la
bir lik te Tür ki ye’de mü zik ta ri hi nin inşa sı na bü yük kat kı sağ la dı. Bu kat kı
iler le yen za man lar da da ha faz la an laşı la cak. 
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