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Zuðaþi Berepe deyince akla ilk olarak þüp-
hesiz ki Kazým Koyuncu gelir. Grubu tanýt-
maya geçmeden önce Kazým Koyuncu’dan
sizlere biraz bahsedelim. Kazým Koyuncu,
1972 yýlýnda Artvin/Hopa’da doðdu. Müzik
hayatýna ortaokul sýralarýnda mandolin ça-
larak baþladý, bir süre sonra gitara merak
saldý. 1989’da Ýstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinde üniversite öðrenimine
baþladý. Üniversitede Koyuncu’nun müziðe
olan ilgisi daha da arttý. Bir süre sonra ise
Siyasal Bilgiler okumaktan vazgeçti ve üni-
versiteyi terk etti. 

1992 yýlýnda Koyuncu’nun profesyonel mü-
zik hayatý baþladý ve Ali Elver’le ‘DÝNME-
YEN’ adlý ilk müzik grubunu kurdu. Bu grup,
türkce müzik yapan ve politik içerikli þarkýlar
üreten bir gruptu. Grup ‘’Sisler Bulvarý’’ al-
bümünü çýkardýktan sonra daðýldý. Zaten
Kazým Koyuncu’nun her zaman bir politik
duruþu vardý. Ona Karadeniz’in hýrçýn çocu-
ðu demelerine þaþmamak gerekir ki o birçok
eylemde þarkýlarýyla var olan bir kiþilikti. Ýn-
san haklarý ihlaline tahammülü yoktu ve de-
mokrasi adýna birçok eylemde yer almýþtý.
Gitgide anti-ekolojist bir mantýk süren Tür-
kiye’yi eleþtiriyordu. Kazým Koyuncu bu pro-
testolarýný, düþüncelerini kurduðu diðer
gruplarla da müziðiyle baþarýlý bir þekilde
yansýttý. 

1993 yýlýnda Mehmedali Barýþ Beþli ile
Lazca müzik yapmak için ‘ÞUKU’ grubunu kurdu. Daha sonra gruba Ýlhan Karahan ve Metin Ka-
laç dâhil oldu. Grubun adý ise Zuðaþi Berepe (Deniz’in Çocuklarý) olarak deðiþtirildi. Onlar ka-
radenizin çocuklarý olmaktan ziyade bütün dünya denizlerinin çocuklarý olmak istiyorlardý. Deni-
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zin onlar için anlamý çok büyüktü çünkü de-
niz onlar için özgürlüðü simgeliyordu. Böy-
lelikle grubun adýnýn Uçazuðaþi Berepe
(Karadeniz’in Çocuklarý) olarak deðil, deni-
zin çocuklarý anlamýna gelen Lazca “Zuðaþi
Berepe” olarak kalmasýnda karar kýldýlar. 

Zamanla grup elemanlarýnýn deðiþimi ve
artýmý grupta çalgý çeþitliliði ve dolayýsýyla
çok seslilik oluþturdu. Bu farklýlýk gruba ay-
rý bir hava kava kattý. Tulumun rock melodi-
leri arasýna gitmesiyle müzikal yapý yerine
daha da oturdu. Kazým koyuncu (vokal, a-
kustik gitar), Cafer Ýþleyen (bass, vurmalý-
lar, flüt), Gürsoy Tanç (elektro gitar), Mah-
mut Turan (tulum), Uðurcan Sezen (klav-
ye), Zülküfil Murat Dilek (davul), lazcayý
yaþatmakla beraber kendi protest kaygýla-
rýný, duygularýný ve aþk dizelerini modern
rock anlayýþý altýnda sentezlemiþlerdi. Ka-
set kapaklarýnýn bir tarafýnda ‘’Fýrtýna’da
santral istemiyoruz’’ anlamýna gelen Lazca
bir cümle yer alýr. Zuðaþi Berepe, Fýrtýna
Deresi’ne yapýlacak olan hidroelektrik
santralini dünyanýn sayýlý doðal güzellikle-
rinden olan bu bölgenin tahrip olmasý yö-
nündeki endiþelerinden kaynaklanarak pro-

testo etmiþti. Bununla birlikte Zuðaþi Berepe, Gökova’daki termik santralini, Akkuyu’daki nük-
leer santrali de eleþtirmiþ, Artvin’de ve Bergama’da siyanürle altýn aranmasýna tepki göster-
miþ, doða sorunlarýna karþý duyarlý bir gruptur. 1995’te ‘Va Miþkunan’ (Bilmiyoruz) ve 1998 de
‘Ýgzas’ (Gidiyor) olmak üzere Lazca, Hemþince ve Türkce parçalardan oluþan iki tane albüm
yapmýþtýr. Daha sonra grubun ömrü pek uzun olmamýþ ve 2000 li yýllarýn baþýnda grup daðýl-
mýþtýr. 

Þarkýlarý dinlediðinizde tulumun rock müzikle sentezlenmesine ve melodilerine hayran kala-
caksýnýz. Çoðunun sözlerini anlamasanýz da vokalin þarkýlardaki duygu yüklü söylemi ve hayký-
rýþlarý insaný derinden etkiliyor. Özellikle Ýgzas þarkýsý baþarýlý vidyo klibiyle beraber insaný çok
duygulandýrýyor. Duygusal nitelikli þarkýlarýn yanýnda politik nitelikli þarkýlarýnýn da olduðunu
söylemiþtik. ‘Ernesto’, ‘Oxoþk’va do Oropa Þen’ (Özgürlük ve Aþk Ýçin) ve ‘Ben’ adlý þarkýlarda
politik içerikli þarkýlarýna örnek verilebilir. 

Zuðaþi Berepe, Karadeniz’in hýrçýn sesi Kazým Koyuncu’nun baþarýlý çalýþmalarýndan biridir ve
laz rock’ýn öncülerindendir. Medyada çok söz edilmemesine ve ömrünün de çok uzun olmama-
sýna raðmen Türkiye’de her zaman duymayý istediðimiz baþarýlý seslerdendir. 




