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astreoid kufla¤›
Tutku ve Denge…
‹fline afl›k olan bir kiflinin bir gün bile çal›flmad›¤›
söylenir. Ben, ço¤u kimsenin belki de afl›r›
obsesif bulabilece¤i ‘ses’ üzerine çok boyutlu
bir araflt›rma yapma arzusunun, kiflinin gizli
kalm›fl mükemmeliyetçilik yönünün veya ruhsal
derinli¤inin bir aynas› oldu¤unu düflünmekteyim.
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Bir cihaz ile ilgili sayg›n bir yorumu okumaktan
tutun da, imkan buldu¤unuzda amplinizin
yurtd›fl›ndaki üreticisini ziyaret etmeye kadar
uzanan bu yolculukta geçen her saatin asl›nda
“psikolojik zamanda” s›f›ra çok yak›n oldu¤unu
düflünürüm. Bu bana daha iyi ses aray›fl›n›n
“tutkunun ta kendisi oldu¤unu” hissettirir...
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Odyofil’in Uzun
‹nce Bir Yolu

Daha iyi ses alma peflindeki
afl›r› bir obsesif yaklafl›m da,
bir süre sonra dinleyiciyi
müzikten ziyade kablo ve
komponentleri dinlemeye iter…

Kerem Küçükaslan tutkulu bir odyofil… 2004 y›l› bahar›nda, kendi
deyimiyle, ‘odyofil nevrozu”na tutulmufl. O günden bu yana ‘iyi ses’in
peflinde mecaral› bir yol katetmifl…
Pekçok okurumuzun da kendinden birfleyler bulaca¤› ve keyifle
okuyaca¤› bu hikayeyi Home&Technology için kaleme ald›. Teflekkürler
Kerem Bey!
Home&Technology

Tutkunun yan›nda denge unsuru da asl›nda
oldukça hayati bir kavram olmal›. Uzakdo¤u
felsefesinin kökeni olan ‘order’, yani
denge/düzen olgusunu hem kiflisel bazda,
hem de Hi-Fi sistemler baz›nda gözlemlemek
mümkün. Kifli niçin daha kaliteli bir ses almak
için u¤rafl›r? Bu en temel sorunun kifliden kifliye
de¤iflecek cevaplar› olaca¤›ndan eminim.
Schopenhauer “daha iyi ses peflinde koflman›n,
insan›n ruh ve zihin gelifliminin son aflamas›
oldu¤u”ndan bahseder. Maslov, kiflisel geliflim
piramidinin en üst seviyesini (Self-Actualisation)
daha iyi sesler ile efllefltirmifltir. Stresli günlük
yaflant›m›z› ele al›nca, “bask› alt›ndaki
altbenli¤imizi ‘dengelemenin’ yolu belki de daha
iyi sesler dinlemekten geçer”, dersek san›r›m
pek yan›lmam›fl oluruz.
Bütün benli¤iyle ve tutkulu biçimde odakland›¤›
‘ses’ seanslar› için u¤raflm›yor mu ço¤u
odyofil? Ve dinleti seans› s›ras›ndaki tarifsiz
bilinç tazelenmesi, sonras›ndaki
ferahl›k için? Belki de biraz,
düfllenen yeni bir cihaz›n ya da
mevcut cihazlardaki
modifiyelerin seste
yarataca¤› iyileflme
sayesinde
yaflayaca¤› ego
patlamalar›
için… Tabii ki
bunlara
zihninde belirecek
“yeni aray›fllar›” da eklemek gerek.
Bu sayd›klar›m, yukar›da söz etti¤im “denge”
olgusunun kiflisel bazdaki yans›malar›… Sistem
baz›ndaki denge unsurunu ise, hepimizin bildi¤i
gibi “bileflenleri iyi ‘eflleflmifl’ bir sistemin,
kendisinden kat kat daha pahal› olan
sistemlerden çok daha iyi performans
göstermesi”, fleklinde ifade edebiliriz. Sistemin
etkin performans göstermesindeki en önemli
etkenlerin bafl›nda; cihazlar›n teknik özelliklerini
bilmek, deneme yan›lma metodu ile (-ki yap›lan
yorumlar her zaman objektif olmad›¤› için ‘en
iyi kriti¤in’ kendi kula¤›m›z oldu¤unu vurgulamak
gerekir) toplamda bir uyumun olup olmad›¤›n›
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kontrol etmek ve zincirdeki herhangi bir halkan›n
genel performans›n çok alt›nda olmamas›na
dikkat etmek, say›labilir.
Sistemlerin sinerjisinde mutlak bir do¤ru
olmad›¤› ve çok farkl› karakter tan›mlamalar›
oldu¤u için (s›cak, so¤uk, köfleli, agresif,
yumuflak, kuru, parlak, gövdeli, vb.), kiflilerin
kulak referanslar› da bir süre sonra -dinlenen
müzi¤in derinli¤ine odaklanmaktan ziyade- bu
farkl› karakterler silsilesi aras›nda sonsuz bir
gezintiye ç›kmaktad›r.
Genelde dar bir arflivle (ço¤unlukla da bir kaç
CD ile s›n›rl›) “daha iyi sese” ulaflmak için
kontrolsüz ve uslanmaz bir aray›flt›r bu. ‹flte
gerçek bir saplant› olan bu ruh halini ‘nevroz’
diye nitelendirmek de pek yanl›fl olmaz
düflüncesindeyim. Bu elim rahats›zl›¤a uzun
bir süre tutulmufl olan bendeniz de, bu nevrozun
asl›nda bir “audiophile-neurosis (odyofil
nevrozu)” oldu¤unu çok sonradan keflfettim.
Nihayet, buraya kadar anlatt›¤›m denge/düzen
platformunu buldum! Yaz›n›n devam›nda ve
takip eden say›larda bu nevroza nas›l
yakaland›¤›m› aflama aflama aktarmaya
çal›flaca¤›m. Ama önce ‘nevroz’ ile neyi
kasteti¤imi biraz açmak isterim…
Odyofil Nevrozu…
Di¤er bir deyiflle; en küçük kulak referans›
kayb›ndan dolay› uykular›n›z›n kaçmas›,
yakalanan en k›sa zaman dilimlerinde bile HiEnd cihaz yorumlar›n›n okunmas›, gece
22.00’dan sonra, -sahura kadar- ‘odyofil’
dostlar›n telefondan rahats›z edilmeleri,
‘yak›lm›fl’ kablolar›n sistemin sinerjisine etkileri
üzerine uzun ve uykusuz denemeler… Çok
daha ‘aç›k’, ‘derin’, ‘rezolüsyonu yüksek’ veya
‘analog’ bir ses almaya çal›flman›z,
albümlerinizin ‘kay›t performans›’ üzerine kafa
yorman›z, ‘gerçek ses’e çok yaklaflabilen bir
kay›t teknolojisini teorik olarak sorgulaman›z,
bu teknolojileri kula¤›n›zla da duyma dürtünüz…
Zemin titrefliminden flebeke elektri¤inin do¤ru
‘koflulland›r›lmas›na’, sisteme ba¤›ms›z bir
toprak hatt› çekme dürtüsünden oda akusti¤ine,
oda s›cakl›¤›n›n do¤ru ayarlanmas›ndan nem
oran›n›n düflünülmesine uzanan, sürekli bir
zihinsel ve fiziksel bir çabalama…
Bu örnekleri tabii ki bir külliyat oluflturacak
kadar uzatmak mümkün. K›sacas› bu nevroz;
sisteminiz ve ‘aslen ütopik olan gerçek ses
uzay›’ aras›nda sürüklenmenizdir…
Bu süreçte çekilen finansal ve psikolojik ‘ac›lar›n’
(e¤er virajlar›n do¤ru h›zla ve donan›mla
dönülece¤i farzedilirse) ödülünün de, bu çok
özel bir hobi, biraz önce bahsetti¤im ruhsal
zenginleflme/duyusal geliflim ve sonuçta bir
“denge” oldu¤unu -flahsi tecrübelerimden yola
ç›karak- ifade etmek isterim.
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Ne mutlu ki art›k, oturup müzik dinleyebiliyorum!
(80’lerin efsanevi KungFu dizisinde “walk
the earth! (topra¤a bas!)”, diye bir
cümle vard›r) Hayal etti¤im
‘aç›kl›¤a’, ‘detaya’, ‘sahneye’ ve
‘dinamik aral›¤a’ oldukça
y a k l a fl m › fl o l d u ¤ u m u
düflünüyorum. Peki ben bu
“odyofil nevrozu”na nas›l
yakaland›m?
Milattan Önce...
Bu yolculuk, 2000 y›l›n›n
Ocak ay›nda, bir lisans
üstü e¤itim program›
esnas›nda ve çok uluslu bir
firmadaki pazarlama
görevimden dolay› çok s›k
yurtd›fl› seyahat yapmam
gerekirken, içinde bulundu¤um
yo¤un tempoyu kompanse
edecek bir müzik sistemi aray›fl›yla
bafllar.
Bir gün, o zamanki transistörlü (solid state
demeye dilim varm›yor) markas›z
amplifikatörümü, basit bir CD çalarla birlikte ‘ses
yolculu¤undaki yoldafl›m’, diyebilece¤im dostum Sn. O¤uzhan
Ya¤c›’ya ‘dinlemesi için’ verdim. Cihazlar bir saat sonra arabam›n
bagaj›na sesten h›zl› bir çabuklukla geri at›ld›! Dostumun yorumu,
‘t›n›s› kötü’, idi. Evet, o tarihte ikimizin de bütün terminolojik bilgisi
tek bir kelime ile s›n›rl›yd›: ‘T›n›’.
Süratle Stereophile ve benzeri dergilerin içine gömüldüm ve
hummal› araflt›rmalar› takiben, Marantz CD 17 KI Signature,
MIT terminator 2 ara ba¤lant› kablosu, yine Marantz PM17 MK
II ampli (solid state), orta
kategori fiyat etiketine
sahip bir Audioquest
hoparlör kablosu ve son
olarak da Mission 782
hoparlörler sat›n alarak
ilk ciddi Hi-Fi sistemimin
temelini att›m.
Ocak 2000’den Nisan
2004’e kadar bir oranda
müzik dinledim; keyif
alarak, görüntü ve
performans ile hoflnut
kalarak, her f›rsatta da
sistemim ile ses
beklentim aras›ndaki iliflkinin en üst düzeye t›rmand›¤›n› kendime
ve yak›n çevreme ifade ederek. Yani yan›lsamalar›m›
farketmeyerek...
Milat...
“Ses uzay›nda” boyut atlad›¤›m zaman 2004 y›l› Nisan ay›d›r.
Bu tarihte kendimi ikinci el bir CARY SLI-80 entegre bir ampli
al›rken ve ara ba¤lant› ile hoparlör kablolar›m› Transparent Link
100 ve Musicwave ile de¤ifltirirken buldum. CD çalar ve
hoparlörler de¤iflmedi. Sadece ampli ve kablo revizyonuyla bile
duydu¤um heyecan› tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Dört
y›ll›k al›flkanl›¤›m› sarsabilece¤ini düflündü¤üm ‘canl›l›kta’ bir
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Bir süredir ‘ellemedi¤im’ sistemim:
• Lindemann D-680, CD çalar
• Kimber Select KS 1030, ara ba¤lant› kablosu (2 adet)
• Antique Sound Lab T2, pasif pre-amp (iç kablolamas› tamamen
Kimber AGSS gümüfl kablolar ile modifiye edilmifltir, ba¤lant›
terminalleri WBT nextgen’dir)
• Mastersound 845 Monoblock Final 40 Watt, güç amplisi (845
Lamba NOS konfigürasyonunda Shuguang 845B, 6sn7 driver
tüpler Elektroharmonix goldpin)
• Monocle XL, hoparlör kablosu (ba¤lant› uçlar› WBT gümüfl)
• JM Lab Mini Utopia, Hoparlörler
Güç Beslemesi:
• Audio-Magic Stealth XXX,
flebeke filtreleme ünitesi
• Audio-Magic Illusion 4D,
Güç kablosu (2 adet, AudioMagic Stealth ve Cd çalar
için)
• Audio-Magic Sorcerer, Güç
kablosu (2 adet, monoblock
ampliler için)
• Elsis 5 KVA 220V, Statik
voltaj regülatörü
Ayr›ca sisteme LAPP kablonun
ekranl› 55 metrelik ba¤›ms›z bir
elektrik hatt› ve Türk Pirelli marka
bir kablo ile ba¤›ms›z bir toprak hatt› çekilmifltir.

ses ald›¤›m› farkettim. Ve tabii daha
ampliyi hazmedemeden, zay›f halka
müfettiflli¤imin bir sonucu olarak,
sorgulama s›ras› hoparlörlere geldi...
Asl›nda mevcut pozisyonunda ne kadar
toe-in (hoparlörün içe dönük aç›sal
hareketi) yapmam gerekir düflünürken,
zincirin en zay›f halkas›n›n -her ne
kadar uzun süre kendime aksini kabul
ettirmeye çal›flsam da- hoparlörlerim
oldu¤undan flüphe duymaya
bafllam›flt›m. (bu aflama önemlidir,
nevroz’un ilk belirtileri olarak
betimleyebiliriz!)
Bu sorgulama süreci bir haftay› devirmeden, kendimi KEF Q7 marka
(ve beni üç ay kadar oldukça mutlu edecek) bir hoparlörün ambalaj›n›
açarken buldum. Bu hoparlörün sahnesi, derinli¤i ve düflük
frekanslardaki performans› beni Mission 783’e göre hayli etkilemiflti.
Eh, art›k yavafl yavafl müzik dinlemeye bafllad›¤›m›
zannediyordum...Yine, yan›lsamalar›m› farketmeyerek...
Devam edecek…
Kerem Küçükaslan
e-posta adresi

