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Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzikal yaşamınızdan kısaca söz eder misiniz? Çalışmalarınız neler?  
 
Çocukken klasik müziği sevdiğim için piyano ve flüt öğrenmek istedim.  Zengin olmadan devamlı olarak 
müzik dersi almak zor oluyor ve babam  müzik  takıntım geçici bir merak olmasını düşündüğü için çok 
hevesli olmadı. Neyse ki çok ısrarlıydım ve annem babam beni kırmanın yerine bir yerden ders parası  
buldu. Sonraki yıllarda Bob  Dylan ve onun gibi folk şarkcıları keşfettim ve benzer bir tarzda kendi 
bestelerimi yazmaya başladım. Bu bestelerimi canlı bir  ortamda çalabilmek için kendime gitar öğrettim. 
20 yaşlarımda gruba katıldım ve siyasi protesto müzik yaptık. Türk Halk Müziğiyle ilgim başladıktan  
sonra herşey değişti. Londrada Türkiyeli  toplum merkezlerinde konserlerim oldu. Sonra kendi grubum 
kurmak amacıyla Türkiye'ye gittim ama yasabilecek  derecede bir ekonomik gelirim olmadı ve İngiltere'ye 
dönmek zorunda kaldım. Londra'da artık evim işim yoktu ve   bu yüzden  yeni hayatımı Küzey  
İngilteredeki Manchester'te başladım. Orada Türkiyeli dinleyicı pek yoktu ama Halk ve Özgün Müziği 
hayallarımı teslim olamadım. Çözüm olarak, türküleri anlamayan  dinleyicilere hitap edebilecek bir tarzda 
çalmak amacıyla yeni bir grup kurdum. Bu da şimdiki çaldığım 'Country and Eastern' Grubudur. 
 
 
Türk Halk Müziğiyle nasıl tanıştınız? Türkülerle tanışma serüveniniz nasıl oldu?  
 
 Bir arkadaşımla beraber dunyayı görmek için uzun gezintiye çıkmıştık. O günlerde Türkiye'yle pek ilgim 
yoktu ama arkadaşımın İstanbul'u görme hayalı  vardı. Bu yüzden kader beni Türkiye'ye getirdiğini 
diyebilirim.  Biz dünyayı pek görmedik çunku aylarca Türkiye'de kaldık. 3 ay gezdikten sonra bir gün 
Datça'da  kahvede  oturunca radyoda Yeni Türkünün Olmasa Mektubu  şarkısı çıktı.  Ezgisini  çok 
sevdiğim bir şarkı olduğunu fark ettim ama nereden tanıdığımı anlayamadım.  Kahvede çalışanlara  
şarkı ve grubunun ismini peçeteye yazdırdım ve ertesi gün, kahve peçetesi elimde, yerli çarşıda tarzanca 
bir şekilde Kaseteciye   istediklerimi anlattıp Yeni Türkünün Günebakan albümü aldım. Tekrar dinledikten 
sonra bu şarkıyı Yunan şarkıcı Haris Alexiou'dan ilk duyduğumu anladım.  Yunancası ise 'ola se 
thimizoun'. Albümünün her parçasına bayıldım ve butun gün dinledim. Sonra çarşıya tekrar gidip yine 
tarzancada Yeni Türkünun  başka albümleri sordum. Kaseticide başka albümü kalmamış ama benzeri 
varmış ve  cantamda 2 tane yeni kasetle sahildeki kamp yerimize döndüm. Bu  sefer çılgın bir halde 
butun gün Livaneli'nin İstanbul Konseri ve Grup Yorum'un Cesaret albümü durmaksızın dinledim. 
Türkiye'nin müziğine aşkım orada  başladı. Zaman geçtıkçe özgün müziğinden halk müziğine geçtim.  
 
İlk hangi parçayı dinlemiştiniz, en çok sevdiğiniz türküler hangisi? Hangi sanatçıları dinlersiniz? Neler 
hissediyorsunuz? Tepkiler ne yönde oluyor? 
 
Halk müziği olarak hatırladığım ilk şarkı Odam kireç tutmuyordur. En çok Sivas, özellikle  Pir Sultan 
Abdul'un Türkülerini seviyorum. En çok dinlediğim  sanatçılar zaman zaman değisiyor ama bunların 
arasında mutlaka Selda Bağcan, Aşık Mahsuni Şerif ,Kızılırmak, Grup Yorum, Hasret Gültekin ve Ayşegül  
olacak. Bunların müziği dinlediğim zaman sıkıntılarımı unutup başka yerlere uçuyorum. En karanlık 
günlerimde bile bu müzik beni canlandırıyor.  Çok muhteşem bir alemin küçük bir parçası olduğumu 
hissediyorum. Maddi dünyadan manevi dünyaya bir geçiş gibi.  Bu müziği hem dinleyip hem  
söyleyebildiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. 
 
  
Açıkcası sizi dinlerken büyüleniyorum. San ki Türkiye’den biri gibisiniz…  
 
Müzik ve dünyaya bakıç açınız nedir? Hayatı nasıl yorumluyorsunuz… Türkileriniz de kültürler 
buluşuyor…  
 
Müzik yapmak herkese buyuk zevk verebilir. Çok becerikli olmak zorunda değilsin.. yeter ki kendi tadını 
katarsın ve severek çalıyorsun.Kişisel açısından, bu müziği İngiltere'de yapmak gerçekten hiç kolay 
olmadı ve bazen kendime ne yaptığımı sorguluyorum.Ama Halk Müzigiyle ilişkim eskiden  büyük anne 
büyük babalarımızın ilişkilerine bana hatırlatıyor. İlişkimiz ne kadar sorunlu ve zor olursa olsun birbirimizi 



bırakamıyoruz. 
 
Dünya bakışım olarak  insanlığına inaniyorum. Dünyada yanyana hırs ve cahillik  varken hep savaş 
olacak. Biri din, biri ırk bahane olarak kullanan hırslı  olanlar cahillikten faydanlanarak  kendilerini 
zenginleştiriyor. Madem ki hayat çok kolay olabilirdi - hepimiz komşumuzu ya da  komşumuzun fikirlerine  
katılmak zorunda değiliz ama yan yana oturmak zorundayız. Fakat görüşu ya da hayat tarzını 
sevmediğimiz için gidip komşuya baskı uygulamaya kimsenin  hakı yok. 
 
 
Ayrıca başka dillerde de türküler söylüyorsunuz. Kürtçe ve Zazaca söylüyorsunuz… Ela gözlüm, dağlara 
gel "do what you love - yüreğinin götürdüğü yere  git" isminde bir albüm yaptınız, hem türkçe, hem kürtçe 
hem de ingilizce okuduğunuz… Albümde mavilim, daye daye gibi türküleri de yer alıyor…  
 
Türk halk müziğine kendinizin kattığı motiflerle yorumluyorsunuz. Türküler sizin için ne anlam ifade 
ediyor? 
 
Biraz önce anlattığım gibi benim için türküler daha manevi bir dünyaya bağlanıyor. O dünyada en önemli 
ilke iyi bir insan olma uğraşmamızdır. Buyuk ozanların hem  aşk hem savaş hikayeleri var ama her 
hikayede insan sevgisi var. Zaman zaman hatalarımız ve bencilliklerimiz olsa bile çoğu zaman insan 
sevdiğimiz için  haraket etmeliyiz. Türküleri dinlerken bunu çok derinden hissediyorum. 
 
Yeni projeleriniz ve albüm çalışmalarınız var mı? 
 
Şu anda 3 tane ana projem var. Birincisi, Sivas türkülerinden oluşan bir albümde çalışıyorum. En son 
albümüze göre bu daha akustik olacak. Aynı  zamanda  değişik tarzda bir şarkının kayıdında 
çalışıyorum. Konusu Filistende öldürelen bir Manchester öğrencisi (Tom Hurndall) olan bu şarkının hem 
İngilizce hem  Kurmanji sözleri var. Üçüncü proje ise  bambaşka..eski  ünlü bir Türk Müziği  bestekar 
tarafından bir şarkı yorumladım ve bir erkek şarkıcyla duet olarak  hem Almancası hem Türkçesini 
söyleyeceğiz.  Sözlerini Almanca'ya çevirttim  ve şimdi bir erkek şarkıcı arıyorum. Kayıdı yaptıktan sonra 
Almanya ve Türkiye'de çıkarmaya umidim var. 
 
Müzik aleti olarak sazla tanışmanız nasıl oldu?  
 
İstanbul'da öğrencilik günlerimde 
 Cumhuriyet Caddesinin yan sokakları dolaşıyordum. Ekin Bar diye bir yerden sazın sesi çok yüksek 
sesle çıkıyordu. İlgimi  çektiği için bar'a girip oturdum. O anı hep gülümseyerek hatrılıyorum - sazcı ve 
çalışanların dışında kimse yoktu içerde. Bundan dolayı ilk önce rahatsız hissettim ama  çalışanlar beni 
rahatlattı. Müşteri olmadığı için oturup benimle sohbet ettiler. Bir yabancının Türkçe konuştuğuna 
şaşırmışlar ve bir zaman sonra sazcıdan  Karlı Kayın Ormanı şarkısını rica ettiğimi hatırlıyorum. 
 
Türkçe öğrenme isteği türkülerle mi doğdu nasıl öğrendiniz? 
 
Evet Türkülerle doğdu. Türkiye'ye ilk ziyaretimden  sonra, bahsettiğim albüm şarkılarını gitarda çalmayı 
öğrendim ama dili bilmediğim için  söyleyemedim.Bu şarkıları  söyleme hayalım ertesi yıllarda aklımdan 
çıkmadı. Aşagı yukarı 2 yıl sonra işimden sıkılıp üniversite'ye başvurmaya karar  verdim.  Londra'nın 
SOAS Üniversitesin'de Arapça ve Orta Doğu tarihi okumayı düşünüyördum. Babam Ürdünlü olmasına 
rağmen Arapçayı pek anlamadım  ve Ürdündeki akrabalarımın  çoğu çom iyi İngilizce bildikleri için 
kendimi biraz cahil hisettim. Yine de  kader sayesinde - Üniversite broşüründe Türkçe öğretildiğini fark  
ettiğimde çok şaşırdım. Hem Türkçe hem Arapça bölümlerine başvurup kabul edildim. Hangisini seçtiğimi 
biliyorsun! 
 
Türkü dinlerken neler hissediyorsunuz?  
 
(Bunu önce cevapladım herhalde....) 
 
Kimleri dinlersiniz ve hangi projelerde yer alıyorsunuz ve müzik açısından planlarınız neler? 



 
Bu sene Usta ve Çirak Organizasyon'un Dünya'ya Türkü söyleyen kadınlar projesinde yer alıp Türkiyede 
konserler verdim. Gelecek sene grubumla beraber  Türkey ve Almanya'da tur yapmayı umuyorum.  
 
Yabancı bir müzisyen olarak türkü söylemeniz ile ilgili değişik anılarınız olmuştur. Anlatır mısınız 
birkaçını?  
 
Kömik olanları anlatayım...Londra'da oturduğum zaman  uluslararası bir  etkinlik için çağrıldım. Toplum 
Merkezine gelince mikrofon vardı ama standı yoktu.  Diğer müzisyenlerin arasında aynı zamanda saz 
tutup şarkı söyleyen kimse olmadığı için onu düşünmemişler. Etkinlik çok tertipsizdi ve sorunu çözmek  
bana kaldı.Orada Türkiye'den bir kaç aile  vardı ve derdimi onlara anlattım. Bunların arasından 
performans sırasında mikrofunu tutacak şansız bir çocuk  seçildi.  Zavallı çocuk yarım saat elinde 
mikrofon, kolu olabildiğince yukarı uzatmış benim yanımda durdu. Ufacık bir çocuktu ve yorulduğu her 
zaman kolu  aşağı kaydı ve bende aşağı çömelmek zorunda kaldım. Bunu seyretmek çok komik 
olmalıydı. Ama yeni ufacık dostum görevini hiç bırakmadı ve kolunda çok acı  çektiğinden eminim. 
 
Yıllar önce Manchester'de bir konser vermekten sonra İngiliz bir kadın, Türkçe söylediğim için beni 
ağızdan saldırdı. Güney Doğuda  şunu bunu oluyor,  köyleri yakılıyor ve onun gibi saldırılarılarla bana 
bağırmaya devam etti. Ben bunları bilmez değilim dedim ama  İngiliz hukumeti İrlanda'da şunu bunu 
yaptı  diye butun İngilizleri de mi kara çalacaksın? Kadın devam edince, arkadaşlarıma hakaret 
ediyorsun ve şikayet ettiğin davranışın aynısını yapıyorsun  dedim.Yani bana saldırmanın nedeni bir dili 
söylememdir. Böylece Türkiyeden belki  2000 kilometrelik bir uzaklıkta 2 İngilizlerin garip bir tartışma 
olmuş. 
 
 
Bir gün Alpay isimli Süriyeli bir sanatçıyla konser verdim. O bağlama çaldı ve ben Anadolu  türküleri 
söyledim. Sonra Alpay Kurtçe ve Arapça şarkıları  söyledi ve ben ona gitar çaldım. Konser sonrasında 
İngiliz bir adam bana yaklaştı. Çok güzel söylüyorsun dedi ama Alpay'ın daha çok otentik Türk şivesine  
bayılıyorum. Alpay Türkçe söylemedi dedim.... 
 
Daha çok  var.. 
 
Türkü dostlarının size taktığı bir lakap var mı? 
 
Bazen Bana Derviş Paula diyorlar . Grubum ise İngiltere'nin Grup Yorum'u denir.. böyle bir karşılaştırma 
benim için buyuk bir iltifattır. 
 
 
 
 
Genel bilgileri 
 
Grubumuzun adi Paula Darwish ve Country and Eastern Grubu. Paula Darwish  grubu ile basarili 
calismalarini  Manchester’da surdurmektedirler.  Benzersiz Country ve Eastern muzigi oldukca muhtelif 
olup dogu ve bati etkileri tasimaktadir. Britanya muzik gruplarini , Asya Muzigini ve Evrensel el  
degmemis muzik cesitliligini takip etmekte olup, dogu enstrumanlarinin olagandisi ritimlerini kullanan grup 
asikar bir sekilde Rok muziginin ritimlerini  yaratmakta. 
 
Ingiltere’de, Yorkshire’da dogan Paula Ingiliz bir anne ve Urdunlu bir babanin kizidir. Akdeniz bolgelerini 
dolasip belli bir sure Girit ve Turkiye’de yasiyan  Paula bu bolgelerin muzigine hayran kalmistir. Anadolu 
muziginden ve kulturunden cok etkilenen Paula daha sonra Londra’da universiteye giderek   Ortadogu 
Tarihi ve Turk Dili Edebiyati bolumunu bitirmistir.     
 
Paula Londra’da yasarken , Turku Barlarda muzik yapip, Turkiyelilerin oldukca yogun oldugu bolge 
Hackney’de buyuk bir zaman gecirmis ve Turk halki ile  entegre olmustur.  Turkiye’de halkmuzigi olarak 
bilinen muzik turu  onun icin cok buyuk bir tutku haline gelmistir. Londra’da solo olarak akustik yapan 



Paula,  reperatuarina bu eserleri ekleyerek Britanyali dinleyiceler icinde bu melodileri oldukca cazip bir 
hale getirmistir.  
 
Egitiminin 3. yilinda Istanbul Bogazici Universitesi’nde devam eden Paula, Izmir ve Istanbul gibi buyuk 
sehirlerde muzik hayatini surdurmustur. Londra’ya  geri dondugunde Londra’nin Turku Barlari ve Turk 
Cemiyetleri tarafindan oldukca bilinen bir isim haline gelmistir.  
 
Egitimini birinci derece ile bitiren Paula Istanbul’a tekrar donerek orda calismayi ve yeni bir muzik grubu 
kurmayi hedeflemistir. Muziksel anlamda bir cok  sansi olmasina ragmen orda yasabilecek derecede bir 
ekonomik geliri olmamisitr ve bunun uzerine Ingiltere’ye geri donmek zorunda kalmistir.  
 
Londra'da isini evini terketmis oldugu icin, yeni is firsati bulmak Paula Manchester 'e   tasindi. Muzigine 
karsi bircok talep olan fakat grubu olmiyan Paula,  Dogu muzigi ile ilgilenen bir cok sanatci ile 
Manchesterda calismalar yapti. Bu tur calismalardan birkac yil sonra grup bugunku konumunu aldi. The 
Country  ve Eastern Grubu 2002 yilinda Paula Darwish tarafindan kurulmustur 


