astreoit kufla¤›
Odyofiller baz› süreçlerde kendi
sistemlerinin sesini mutlak
do¤ru ses / olmas› gereken ses
olarak kabul etme e¤iliminde
olabilir, hatta konserlerde bile,
evdeki sistemin replike sesini
arayabilirler.

Odyofil’in Uzun
‹nce Bir Yolu-II
Bir odyofilin aray›fl sürecinde, “dinlemek” veya “odaklanmak” belki de oldukça
s›¤ kalan kelimeler, e¤er bu süreci bir karar verme süreci olarak alg›layacaksak!
Asl›nda buna “havaya yay›lan titreflimlerle resonansa girmek”, (e¤er do¤ru bir
sistem eflleflmesi olmazsa buna dizonans da diyebiliriz) veya “ruhsal boyutta bir
flört dönemi”, demek de pek yanl›fl olmaz san›r›m. Nevroz’un en temel göstergesi
olan bu uslanmaz aray›fl ve bu aray›fl› sürekli tetikleyen bir tutku süreci olmadan,
kim bu dalgal› sularda aç›klara do¤ru yol alabilir? Her an girdaplar içinde nefessiz
kalma riskini göze alarak hem de!
Kerem Küçükaslan
keremkucukaslan@yahoo.com

Geçen say›da “Odyofil Nevrozu” sürecindeki
milad›m›n 2004 Nisan ay› oldu¤unu aktarm›flt›m.
Bu tarihte Marantz CD 17 KI CD çalar, Marantz
PM 17 MKII ampli, link 100 ara ba¤lant› kablosu,
Transparent XL hoparlör kablosu ve Mission
783 hoparlörlerimle ebedi huzuru Mozart'›n
Requiem'ini dinlerken yakalad›¤›m›
zannederken, dikkatimi ikinci el Hi-End cihazlar
satan bir sitede yay›mlanan az kullan›lm›fl
'lambal›' CARY SLI-80 marka 80 Watt'l›k bir
ampli çekti. Bu ilan› gördükten iki gün sonra
amplinin sahibi olmufltum. Daha bir ‘lambal›
amplinin’ nas›l çal›flt›¤›n› bilmeden bu cihaz›
almaya karar vermem, sayg›n net adreslerindeki
(ço¤unlukla) objektif buldu¤um yorumlar ama
daha ziyade cihaz› sisteme ba¤lad›ktan on
dakika sonra ortaya ç›kan ‘kula¤›m›n kesin
karar›’ sayesinde gerçekleflmifltir. Bir önceki
yaz›mda da belirtti¤im gibi, bu ampliyi takiben
(zincirin zay›f halkas› olarak öngördü¤üm)
hoparlörümü de¤ifltirmem de yine bir hafta
içinde olmufltur. UNI-Q teknolojisine sahip KEF
Q7 hoparlörümle, çiçe¤i burnunda lambal›
amplim flimdilik iyi anlaflm›fllard›.
Yeni al›nan bir cihaz›n sisteminizle eflleflmedi¤ini
düflünün. Sesleri ‘suçlaman›n’ belli s›fatlar›
hemen ard arda s›ralanacakt›r. Fark›ndal›¤›n›z
sesleri “cans›z”, “gövdesiz”, “parlak”,
“perdeli”, “çözünürlü¤ü düflük”, “kuru” vb.
flekillerle ifade edecektir. Daha vahim
durumlarda ise, siz bu tan›mlamalar› yaparken
(veya daha yapmadan) kula¤›n›z art›k sesleri
fiziksel olarak kabul etmemeye bafllayacakt›r.
Üzerine giderseniz bafla¤r›s›, kulak ç›nlamas›
ve odaklanma problemleri (sisteminizi
terkedip baflka ifller yapma iste¤i) de
girdab›n son sarmal› olarak sizi
geçici bir duyum felci ile
baflbafla b›rakacakt›r.
Asl›nda, bu ruhsal ve
fiziksel t›kanmalar›n
‘aç›lmas›’ için
tek
bir
b i l e fl e n i
de¤ifltirmek
yeterlidir. Cary SLI-80
lambal› amplimin çal›flma prensibini
anlamam, bu cihaza sahip oldu¤um süre içinde
mümkün oldu. Hem triode ve hem pentode
çal›flma prensibine sahip bu cihaz› mevcut
sistemimde oldukça “holografik”, “tatl›” ve
“yumuflak” olarak betimlemifltim. Uni-Q
teknolojisine sahip KEF hoparlörlerimin do¤ru
yerleflimiyle de ulaflt›¤›m ödül, beni üç ay kadar
mutlu edecek düzenli dinleme seanslar› oldu.
Kulak-Beyin Referans›n›z…
Hayat, inifl ve ç›k›fllarla dolu ve dinamiktir.
Kulak-beyin referans›n›z da öyle…
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Ayn› bileflenlerle ayn› sesleri alg›laman›z, fakat
alg›lama kapasitenizin giderek artmas› sonucu
daha önce fark›na varmad›¤›n›z boyutlar›n
fark›na varman›z, “kulak-beyin referans›” diye
adland›raca¤›m›z alg› perspektifinin de¤iflimini
ifade eder. Bu de¤iflim ço¤unlukla kendi dinleti
seanslar›n›zla, k›smen akademik
araflt›rmalar›n›zla (sayg›n odyofil dergilerin ve
referans kitaplar›n takip edilmesi, örn: The
Ultimate Guide to Hi-End Audio) ve sosyal
çevrenizdeki odyofillerin görüflleriyle flekillenir.
Odyofil dostlar›n görüflleri, kulak-beyin
referans›n›z›n geliflmesinde çok önemli bir yer
tutar ancak bu noktada dikkatli olunmas›
gerekmektedir. Odyofiller baz› süreçlerde kendi
sistemlerinin sesini “mutlak do¤ru” veya “olmas›
gereken” olarak kabul etme e¤iliminde olabilir.
(hatta konserlerde bile, evdeki sistemin replike
sesini arayabilirler.) Herkesin ses uzay›nda
alg›lama referans› farkl› ve dolay›s›yla subjektif
oldu¤undan, yaln›zca genel hatlar üzerindeki
uyar› ve görüfller bu geliflim sürecinde kifliye
yard›mc› olacakt›r. Bu genel hatlar da, odyofil
zaman ve mekan›nda ne subjektif ne de
tart›flmaya aç›k olan, herkes taraf›ndan ayn›
biçimde alg›lanan; “Sahne geniflli¤i”, “sahne
derinli¤i”, “çözünülürlük”, “tonalite”,
“dinamik aral›k” faktörleri olarak tan›mlanabilir.
‹flte bu geliflim sürecinde fark›na vard›¤›m
eksiklik, sistemin çok tatl› ve k›smen holografik
çalmas›na ra¤men, üst frekanslar›n çok 'parlak'
ve alt frekanslar›n da ‘kuru’ ve ‘gövdesiz’ oldu¤u
fleklindeydi. Sanki bir refleksmifl gibi, hemen
kablolama ile u¤raflmaya bafllad›m.
Sistemin Sonik ‹mzas›
Bir sistemde kullan›lan kablolar, en az sahip
oldu¤unuz di¤er bileflenler kadar önem arz
etmektedir. Öncelikle ara ba¤lant›, daha sonra
hoparlör kablosunda daha az iletkenlik demek,
sinyal yolunda daha çok filtrasyon anlam›na
gelmektedir. Bu durumda bileflenlerin, yani CD
çalar, pre-ampli ve amplinizin performanslar›n›n
kademeli olarak metamorfoza u¤rad›¤›n› ifade
etmek çok da yanl›fl olmaz. ‹kincil olarak,
sistemdeki bileflenlerin konfigürasyonlar›n›n
kendilerine has karakterleri, kablolar için de
geçerlidir. Baz› uygulamalarda, sistemin
karakterindeki afl›r›l›klar›n törpülenmesinde
kablolar dengeleyici bir unsur olarak da
kullan›labilir.
Teorik aç›dan en iyi kablo, cihazlar aras›nda
varolmayan kablodur. Di¤er bir deyiflle, ütopik
olarak ara sinyal yolunda s›f›r kay›pl› bir sistem,
yine ütopik olarak en iyi kablolamay› ifade
eder. Literatürde, iyi bir kablo için kullan›lan
tabir 'nötr' davranmas› veya ‘iletkenli¤i’ olarak
da ifade edilebilir. Bu durumda sisteminizdeki
cihazlar›n gerçek karakteri ortaya ç›kacak ve
aralar›ndaki eflleflme potansiyelini en iyi flekilde
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tepsinin bir taraf› dolarken di¤er bir taraf› da
boflalm›flt›! Yani çözünülürlük müthifl bir oranda
artm›fl ama sadece üst frekanslar›n afl›r›
aç›lmas› sistemi daha parlak bir hale getirmifl,
bas frekanslar belli bir oranda toparlanmas›na
ra¤men sahne imaj› büyük oranda yok olmufltu.
Özetlemek gerekirse, bu kablolar mevcut
sistemimle iyi bir flekilde eflleflmemiflti!

de¤erlendirmek mümkün olacakt›r. Ekonomik
aç›dan de¤erlendirildi¤inde, ço¤u odyofilin
kabloya ay›rd›¤› bütçe %10 civar›ndad›r.
(Literatürde ise %5'den az, %15'ten fazla
olmamal› diye ifade edilir.) Bu oran› yaln›zca
yol gösterici bir oran olarak kabul etmek do¤ru
olur.
Reel uygulamalarda ise, radikal bir denge ve
performans yakalama u¤runa, kablolara
harcanan paran›n sistemin toplam maliyetinin
%10’unu fazlas›yla aflt›¤› örnekleri görmek
mümkün. (Kiflisel görüflüm, kablolar›n da birer
sistem bilefleni öneminde de¤erlendirilmesidir.)
Konuya üretici aç›s›ndan bakarsak, kar marj›
en yüksek ürün grubunun kablolar oldu¤unu
da unutmamak gerek! Bu noktada bendenize
oldukça yard›mc› olan bir çok odyofil
yoldafl›m›n yan›nda, Sn. Özhan Atalay'›n
kendisinden ve bilgi/bilgelik dolu web
sitesinden bahsetmeden geçemeyece¤im.
(www.atalay.biz/kablo_cilginligi.htm). Bu siteye
gerek bu konu için, gerekse ‘odyofil
nevrozu'nun yaratt›¤› kaç›n›lmaz körlüklerin
tespit edilip fark›ndal›¤›n bilgi ve tecrübe
çerçevesinde artt›r›lmas› için, baflucu referans›
olabilecek bir site gözüyle bak›lmas›n› öneririm.
A¤uston 2004 tarihli zaman
tüneline dönecek olursak…
Transparent hoparlör
kablolar›m›, Nordost Blue
Heaven Rev II ile takas edip,
bu kablolar› yakma (burnin veya koflulland›rma)
sürecine girdim. Bu bir
haftal›k süreçte -mevcut
sistemimin ömrünü
k›saltmamak u¤runaevde at›l duran 80
yap›m› Kenwood marka
bir Tuner'›, ampliyi ve
hoparlörleri kulland›m.
Kablolar› sisteme takt›¤›mda
sonuçlar oldukça ilginçti. Buraya
kadar anlatt›¤›m neredeyse bütün
bileflen de¤iflikliklerinde oldu¤u gibi,
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Aray›fl yine bafllad›! Bu sefer ara ba¤lant›
kablosunu karbon bazl› bir malzemeyle
yap›lm›fl ve teknolojik olarak çok baflar›l› bir
kablo olan Van Den Hul The First Ultimate ile
de¤ifltirdim. Tabii ki bu sefer, bir çok alternatifi
denedikten sonra bu kabloyu almaya karar
verdim! Parlakl›k ortadan kalkm›flt›. Bu karbon
konfigürasyon, lambal› amplim ile de iyi
anlaflm›fl gibiydi. Ara ba¤lant›da Van Den Hul,
hoparlör kablolamas›nda da Nordost Blue
Heaven ile çözünürlü¤ü oldukça yüksek ve
kabul edilebilir bir bas frenkans cevab›na sahip
keyifli bir dinleme dönemine girmifltim.
Burada özellikle ifade etmek istedi¤im,
sisteminizdeki kablolaman›n kesinlikle
deneme/yan›lma usülü ile gerçeklefltirilmesi
gerekti¤i ve deneme esnas›nda marka/fiyat
etkilefliminden büyük oranda uzak kal›nmas›n›n
gereklili¤idir. Do¤ru bir sinerjiye önyarg›n›z
de¤il, kulak referans›n›z karar vermelidir.
Nevroz Yine Kendisini Gösteriyor…
Bütün bu araflt›rmalar›m içinde tart›flmaya
aç›k olmayan iki element vard›. Odyofil nevrozu,
beni ses evrenindeki iki temel kavram›n önüne
getirmiflti. Sabah uyand›¤›mda zihnimdeki
bölük pörçük düflünceler, art›k yerlerini sükünet
verici ve çok net anlafl›l›r iki kavrama b›rakm›flt›:
1- Üç Boyutlu Sahne: ‘pin-point imaging’
fleklinde ifade edilen ve sahne üzerindeki
enstrümanlar›n/seslerin
yerlerinin tam olarak
belirmesi durumu (hatta
enstrümanlar aras›nda
yatay ve dikey eksenlerde
'hava'n›n mevcut olmas›)
2- Tonalite: Entrümanlar›n
do¤al seslerinin
sistemimizdeki
reprodüksiyonu.
Tonalitenin tan›m›n›
geniflleterek entrüman
seslerinin boyutsal
kararl›l›k, canl›l›k ve
mikro-detay içinde
çalmas› olarak da ifade
edebiliriz.
Konuya bu fark›ndal›kla
bakt›¤›mda, mevcut sistemimin
ç ö z ü n ü r l ü ¤ ü n d e a fl › r ›

tatl›l›k/yumuflakl›¤›n getirdi¤i bir cans›zl›k
farkedilmekteydi. Tabii ki, bu kulak-beyin
referans›n›n derinleflmesinin bir sonucuydu.
Eflzamanl› olarak, ‘odyofillerin gizli nevrotik
hayaleti’ bendeniz üzerinde çoktan ifle
koyulmaya bafllam›flt› bile.
A¤ustos-Ekim 2004 tarihleri aras›ndaki süre,
Hi-End girdab›na vakumlan›fl›m›n da zaman
dilimiydi… Bu süreçte hoparlörlerimi ikinci el,
oldukça temiz durumda olan Frans›z Focal
firmas›na ait JM-Lab Mini-Utopia’lar ile
de¤ifltirdim. Mini Utopia'lar gibi sahne
oluflturabilen bir hoparlörle daha önce kesinlikle
karfl›laflmad›¤›m› ifade etmek isterim. MiniUtopia'lara di¤er bir deyiflle Mini-Monitör
demek de pek yanl›fl olmaz san›r›m. Ayn›
anda Marantz CD-17 KI CD çalar›m› da
emekliye ay›rarak Madrigal grubunun Mark
Levinson CDP 39 markas›na bir alternatif olarak
sundu¤u Proceed CDP CD çalar edindim. Bu
de¤iflim hareketinden kablolar›m da nasiplerini
ald›. Ara ba¤lant›larda kablo konusunda
oldukça a¤›r bir top olarak kabul edilen Kimber
Kable'›n Kimber Select 1030'una ve hoparlör
kablosunda da yine Kimber'›n Monocle XL'ine
geçifl yapm›fl bulundum.
Önceki sistemdeki parlakl›¤›n, büyük oranda,
zaman içinde zincirin zay›f halkas› olarak kalan
Marantz CD çalardan kaynakland›¤›n› fark
etti¤imi, yaflad›¤›m çözünülürlük ve sahne
problemlerinin de Kimber 1030 ve tabii ki Mini
Utopia ile ortadan kalkt›¤›n› ifade etmem
gerekir. Art›k sistemimi bir daha
ellemeyece¤imi ve Mozart’›n Requiem’ini bu
konfigurasyonda y›llar boyunca sadece
‘dinleyece¤imi’ hayal ederek koltu¤uma
gömüldüm.
Yine yan›lsamalar›m› farketmeyerek…
Devam edecek…

