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Yine bir transformatörlü pre-ampli mi diyeceksiniz, evet, biliyorum, biliyorum. Özür 
dilerim ama transformatörlü ampliler benim ses cihazları içinde favorilerimden biri ve 
bu da çok özel bir ürün gibi göründüğünden, onu denemek zorundaydım. Aslında bu 

cihaz yalnızca harika görünmekle kalmıyor, aynı zamanda da tam dengelenmiş bir 
tasarım ki böylesini bugüne kadar hiç denememiştim.   

Şimdiye kadar denediğim transformatörlü pre-amplilerin hepsinin her bir kanal için tek 
bir transformatörü vardı. Bu sebeple de onlara tek uçlu diyebilirdiniz ama 

transformatör volüm kontrolleri dünyasında, olaylar hiç de bu kadar basit değil. İşte 
bir transformatör bu yüzden dengelenmiş bir sinyali tek uçluya ve bunun tam tersine 
çevirebilme kapasitesine sahiptir. Profesyonel ses sistemlerinde bunlar hep tam da 

bu amaçla kullanılır, yani bir transformatörün tek uçlu ya da dengelenmiş olduğunu 
söylemek temelde yanlıştır, keza onlar her ikisi de olabilirler.      

Tabii bu herhangi bir transformatörün hem tek uçlu hem de dengelenmiş sinyalleri 

idare edebileceği anlamına gelmez. Düzgün bir dengelenmiş sinyal idaresi için 
transformatör, her iki tarafta çıkışın toprağa nispi olarak tamamen özdeş olmasını 
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sağlayan bir orta uca gereksinim duyar. Fakat aslında dengelenmiş güç amplilerinin 
çoğu bu kadar seçici değildir ve orta ucu olmayan bir transformatörden gelen “sahte 
dengelenmiş” çıkışı da mutlulukla kabul eder ler. Giriş tarafında ise işler daha da 

basittir: Orada orta uca nadiren gerek olur.  

Bir çift ünlü S&B TX102 transformatörden faydalanan benim güvenilir Django’mun, 
hem tek uçlu hem de dengelenmiş girişler i ve aynı zamanda da çıkışları 

bulunmaktadır. Bunları hiç sorun yaşamadan karıştırıp eşleştirebilir ve yalnızca 
topraklamayı değiştirecek uygun çıkış modunu seçmek için arkasında bulunan küçük 
anahtarı unutamak gerekir. Fakat Django’nun da yalnızca tek bir transformatör seti 

olduğu ve dengelenmiş bağlantılarında orta uç olmadığı da bariz. Bu şimdiye dek 
benim için bir sorun değildi ve Django’yu her tür kaynakla, güç amplisiyle ve aktif 
hoparlörlerle 7 yıldan beri kullanıyorum. Tek uçlu olduğu gibi dengelenmiş olarak da 

daima gayet iyi çalışıyor.      

Sonra Audio Music R-S’yi keşfettim. Bu cihaz kanal başına tek değil, iki transformatör 
kullanıyor. Bu pre-ampli gerçekten tam dengelenmiş ve dengelenmiş sinyalin her iki 

tarafı için ayrı bir TVC’si (transformatör volüm kontrolü) var. Hakkıyla yapılan bu 
dengelenmiş volüm kontrolü, R-S’nin üst kısmından, kasanın içinden çıkmış olan 4 
adet transformatör ile gururla sergilenen bir gerçek. Sinyalin her iki tarafının da ayrı 

olarak idare edilmesi, sinyallerin bir araya toparlanıp, sonra tekrardan ayrılmasını 
önlüyor, gerçi böyle bir şeyin bir transformatör tarafından herhangi bir cezaya 
çarptırılmaksızın yapılabileceği de öne sürülebilir. Yük artık iki transformatör arasında 

bölüştürüldüğünden bence bu daha fazla boşluk payı anlamına geliyor.     

Çift TVC kullanımının da hem giriş seçimi hem de volüm kontrolü için çift set anahtar 
kullanılması anlamına geldiği de çok açık. Tüm bunlar içerideki tellemeyi oldukça 
kompleks bir hale getirmekte ve belki de sol ve sağ için iki ayrı volüm düğmesi 

olmasının sebebi de bu. Giriş seçimi dışında diğer tüm kontroller üstte arkaya doğru 
yer alan iki adet küçük anahtardan ibaret. Bu anahtarlar size kazancı 6 dB’ye kadar 
arttırma imkânı tanıyor. Benim Django’mda da benzer bir kazanç düğmesi mevcut ki 

şunu da itiraf edeyim, onu bugüne kadar hiç kullanmadım. Aslında volümü de yarı 
yoldan daha fazla arttırdığımı pek söyleyemem, bu yüzden ek bir 6 dB’in çoğu 
durumda gerekli olmayacağını düşünüyorum.        

Django’da olan bir özellik de topraklamayı yükseltmek için bir anahtar olması ki bu da 
esasen giriş ve çıkış arasında herhangi bir direkt elektrik bağlantısını kırmak içindir. 
Bu toprak döngülerini kırabilir ve transformatör pre-amplilerinin eşsiz özelliklerinden 

biridir. Fakat R-S’de bundan bir tane yok. İnternette yer alan birçok veride de toprak 
döngülerinin kırılmasının transformatörlü pre-amplilerin getirdiği en büyük 
avanajlardan biri olduğundan bahsedilmektedir ama R-S’ye baktığımda, bu bağlantıyı 

kırmaya dair hiç bir opsiyon olmasızın, toprağın tüm girişler ve tüm çıkışlardan 
bağlandığını gördüm. İnceleme sürecinde bu konuda bir sorun yaşamadım ama 
halen bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu da düşünüyorum.        



 

Tıpkı Django gibi, AMR-S de tek uçlu olduğu gibi dengelenmiş giriş ve çıkış 
özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Fakat dengelenmiş giriş tek uçlu bir çıkışla 
kullanılırken, dengelenmiş sinyalin sadece tek bir pimi kullanılmakta: Tek uçlu çıkış 

XLR girişin sıcak pimine bağlı olan transformatörden alınmakta. Elbette bu pekala da 
iyi işleyebilir ve hatta iyi ses de verebilir ama kelimenin tam manasıyla düzgün bir 
dönüştürme şekli olmadığı kesin. Aynı şey RCA’yı sıcak pime bağlayan basit bir uçla 

da yapılabilirdi. Gerçi bu ikincil kaynaklar için gayet işe yarayabilir ama eğer ana 
kaynağınız dengelenmişse, sanırım bu kaynaktan alacağınız sinyalin tamamını 
kullanmak istersiniz, yarısını değil.  

Tek uçlu girişi dengelenmiş çıkışlarla kullanmak istediğinizde durum daha da kötüye 
gidiyor. Bu durumda da yine, yalnızca çıkış XLR konnektörlerinin sıcak pimi 
sürülüyor. Bu, dengelenmiş bir ampliyi sürmenin güvenli bir yolu değil, bu yüzden 

Audio Music bu konfigürasyonu tavsiye etmiyor. Gerçi tamamen dengelenmiş bir 
kurulumda belirli bir riskin mevcut olduğu anlamına gelir bu. Televizyon ya da MP3 
çalar gibi tek uçlu ikincil kaynaklarınız varsa, RCA konnektörlerinin biri vasıtasıyla 

bunları ana sisteminize bağlamak insana cazip gelebilir. Bu tip bir durumda neler 
olabileceğini tahmin etmek güç: Bazı güç amplileri hiç sorunsuz bu şekilde 
çalışabilirler ama bazıları sorun çıkartabilir. Dürüst olmak gerekirse, ben bunun iyi bir 

fikir olduğunu düşünmüyorum ve bunu denemedim bile. Zaten kimseye de tavsiye 
etmem.      

Tüm bunlardan geriye kalan olası konfigürasyon olasılığı benim görüşüme göre 
oldukça kısıtlı kalıyor. Bu pre-ampliyi tek uçlu bir güç amplisiyle kullanmak bence 

ziyandır, keza bu durumda dengelenmiş girişlerle birlikte bile pre-amplinin sadece 
yarısını kullanmış oluyorsunuz. Cihazı dengelenmiş bir güç amplisi ya da 
dengelenmiş aktif hoparlörlerle kullandığınızda ise, tüm transformatörlerden 

faydalanmış oluyorsunuz ama bu durumda da yalnızca tam dengelenmiş kaynaklarla 



kısıtlı kalıyorsunuz ve asla bir tek uçlu kaynakla kullanmamanız gerektiğini de 
aklınızdan çıkartmamanız gerekiyor. Şahsen ben giriş ve çıkış opsiyonlarının 
yalnızca dengelenmiş olarak sınırlandırılmasının ve bu pre-ampliyi bu şekilde 

pazarlamanın daha iyi olacağı kanaatindeyim.     

 

Yapım kalitesi hakikaten emsal teşkil ediyor. Çok ama çok etkileyici. TVC’ler Audio 

Music tarafından bizzat sarılmış ve tüm pre-ampli tek bir akrilik bloğuyla yapılmak 
suretiyle transformatörler, anahtarlar, telleme için boşluklar bırakılmış. Üst ve alt 
kısım kalın, paslanmaz çelik levhalardan yapılmış. Ortaya şimdiye dek hiç 

görmediğim türde dayanıklı, katı bir yapı çıkmış. Çınlama ve hatta herhangi bir 
hareket imkanı kesinlikle yok. Pre-ampli üç adet paslanmaz çelikten konik ayak 
üzerine oturtulmuş, yani kesinlikle stabil. Bu pre-ampli tamamen eşsiz bir görüntü ve 

hisse sahip ve en üst rafınızda sergilenmeyi kesinlikle hak ediyor.      

Arka tarafta ek bir kontrol var ki bunun farkına da, en sonunda fotoğrafları çekerken 
vardım. Bu bir gerilimölçer ama düğme konulmamış, bu yüzden ayarlamanın 

fabrikada yapıldığını ve kullanıcı tarafından oynama yapılmasının amaçlanmadığını 
düşündüm. Ama bu ürünleri İngiltere’ye getirten Borthwick’e cihazı geri 
götürdüğümde, bana bunun çıkış empedansını ayarlamak için konulmuş bir kontrol 

olduğu söylendi. Bildiğim kadarıyla bunun mümkün olabildiğince düşük olması gerekir 
ve bunun için bir kontrole ihtiyacınız olmaz ama hoş demo odalarında bunun yarattığı 
etkiyi bana gösterdiler. Kulakla fark edilebilir bir etki söz konusuydu ama en iyi sesin 
alındığı ayar yine de kontrolün tamamen en aza indirgendiği, yani tamamen devre 

dışı olduğu durumdu.    

En son değineceğim nokta çift mono volüm kontrolüyle ilgili. Bunun beni hiç 
ilgilendirmeyeceğini düşünmüştüm ama şaşırtıcı bir şekilde ilgilendirdi ve onu hafiften 



sinir bozucu buldum. Demek istediğim şu ki hangi volümün gösterildiğini görmek için 
hep klikleri saymak zorundasınız ya da düğmeye iyice bakmalısınız. Ben tek bir 
volüm kontrolü olmasını yeğlerdim ama sanırım bu şekilde dengeli bir kontrolünüz 

olmuş oluyor ki bunun bir avantaj olduğu inkar edilemez. Bazı insanlar için uzaktan 
kumanda olmaması sorun yaratabilir ama şahsen benim için önemli değil, hele de 
kontrolleri böylesine hoş ve sağlam bir his veren bir pre-ampli için kesinlikle değil.       

Ses 

Audio Music S-R’yi, OPPO 105 üniversal oynatıcım ve Unity Audio’nun “The Rock 
hifi” aktif hoparlörleri ile kullanarak işe başladım. Bu ürünlerin ikisinin de dengelenmiş 
bağlantıları bulunmakta, bu yüzden bu pre-amplinin tam dengelenmiş tasarımından 

sonuna kadar faydalanabilecektim. Ses daha ilk anda etkileyiciydi: katı, tatlı, güçlü, 
temiz ve doğal, yani iyi bir TVC pre-ampliden bekleyebileceğiniz her şey... Özellikle 
de baslar, mükemmel derinlik ve güçleri dolayısıyla gerçekten etkileyiciydi. Bu şekilde 

kullanıldığında bu pre-amplinin, daha iyi baslara ve spektrumun geri kalanında da 
eşit ses kalitesine sahip olması bakımından Django’ya rakip çıktığını kabul etmem 
gerekir. Bu da onu cidden de iyi ve hatta benim bildiklerim arasında en iyilerden biri 

yapar.    

 

Sağlam ve dolu bir ses R-S’nin ayırt edici bir özelliği. En üst kalite TVC ya da AVC 
(otodönüştürücülü volüm kontrolü) pre-ampliler bu konuda çok daha iyiler, hatta 
dirençli pasif pre-amplilerden çok daha iyiler ama en iyi aktif pre-ampliler halen onları 

bas performansı ve sürüm konusunda yenebilir. Ama bence AMR-S’yi yenemezler ve 
eğer pazarda bir yerlerde cidden daha iyi aktif bir pre-ampli varsa, o zaman onu 
denemek isterim. Birçok kişi OPPO’nun, direkt olarak aktif hoparlörlerime bağlandığı 
ve AMR-S ile kullanıldığı durumları birbiriyle kıyasladığında bas performansının daha 



iyi olmadığını da söyledi ki bu da gerçekten çok ilginç bir durum. Direkt bağlantı, 
mid’ler ve üst menzildeki darbe ve dinamik ifade bakımından halen üstün geliyor ama 
bu noktada bile fark çok küçük.   

Cihaz tek uçlu kullanıldığında ise Django’dan farkı azalıyor, öyle ki hangisinin daha iyi 
olduğunu anlamak gerçekten de güç. R-S’yi OPPO’nun dengelenmiş çıkışlarıyla ve 
Rock hoparlörlerin tek uçlu girişleriyle kullanırken, ses, dengelenmiş çıkışlarla olduğu 

haliyle kıyaslandığında ağırlık ve darbe bakımından bir miktar kayba uğradı ama 
farkın çok da büyük olduğu söylenemez. Yine de ses mükemmel ama kaynağımın 
dengelenmiş çıkışının yalnızca yarısını ve yine pre-amplimin yarısını kullandığımı 

bilmek doğrusu beni biraz rahatsız etmiyor değil ama ikincil kaynaklar için bu son 
derece uygun olabilir. Sorun şu ki tekli bir TVC pre-ampli bu tip durumlarda aynı 
şekilde işe yarayabilir ve hatta daha bile iyi olabilirdi çünkü o dengelenmiş girişin her 

iki tarafından da faydalanırdı.    

Sonuç 

Bu tam anlamıyla dengelenmiş bir tasarım ve her iki şekilde de kullanılabilir olmasına 
rağmen bence bunun bir anlamı yok. Audio Music R-S’nin çift TVC’li tasarımından 

yalnızca tüm kaynaklarınız ve aynı zamanda güç ampliniz dengelenmiş olduğunda 
tam olarak faydalanabiliyorsunuz. Onu tek uçlu modda kullanmak, onun yarısını 
kullanmak anlamına geliyor. Böyle söylemekle birlikte şunu da belirteyim ki eğer onu 

tam dengelenmiş olarak kullanırsanız, o zaman da şu anda piyasada mevcut tüm 
pre-ampliler içinde en iyi ses veren pre-ampliye sahip olduğunuzu görüyorsunuz. 
Buna bir de mükemmel yapım kalitesi ve göz alıcı tasarımı da ekleyin. Eğer 

sisteminiz tam dengelenmiş değil ise, o zaman piyasada fiyatça daha uygun TVC 
pre-ampliler olduğunu belirtelim.     

 


