
A krep, Yay ile birlikte kendileri-
ni en çok özleten takımyıldız-

lar. Neyse ki gökyüzüne en çok baktı-
ğımız, havaların çoğunlukla açık ol-
duğu yaz aylarında gökyüzünde yer 
alırlar. Bu ayki konumuz olan Akrep 
Takımyıdızı’nı görebilmek için hava 
karardıktan sonra güney ufku üzeri-
ne bakmanız yeterli. 

Akrep, adını aldığı varlığa en 
çok benzeyen takımyıldızlardan bi-
ri. Bu sayede, gökyüzünde tanın-
ması da kolay. Akrep’in kıskaçlarını 
takımyıldızın batısında, kıvrık kuy-
ruğunuysa doğusunda görebilirsi-
niz. 

Akrep’teki en belirgin yıldız, 
parlak ve turuncu rengiyle dikkat 
çeken Antares’tir. Antares adı, Yu-
nan mitolojisindeki savaş tanrısı 
Ares’ten (Romalılar’ın Mars’ı) tü-
remiş. Bunun nedeniyse, yıldızla 
Mars arasındaki benzerlik. Gerçek-
te biri yıldız, öteki gezegen olduğu 
için özellik olarak birbirlerine hiç 
benzemeseler de, görünüşte benzi-
yorlar. Her ikisi de turuncu ve görü-
nür parlaklıkları benzer. İşte bu ne-
denle “Ares’in benzeri” anlamına 
gelen Antares adı verilmiş. Bu yıldı-
za Latince’de Cor Scorpii, yani “Ak-
rebin Kalbi” de deniyor. 

Antares, tutulum çemberine 
(yerden bakıldığında, gezegenle-
rin gökyüzünde gezindikleri ku-
şak) çok yakın konumda bulun-
duğundan, hemen hemen her yıl 
Mars’la yakın görünür konuma ge-
lir. Bu durumda, bazen hangisinin 
Mars hangisinin Antares olduğunu 
anlamak zor olabilir. Özellikle de 
Akrep’in öteki yıldızları hava koşul-
ları nedeniyle iyi seçilemiyorsa. 

Antares’in turuncu renginin 
ardında, dev bir yıldız oluşu yatıyor. 
Bir kırmızı dev olan Antares, göka-
damızdaki en parlak ve en büyük 
yıldızlardan biri. Antares Güneş’ten 
yaklaşık 10.000 kat daha parlak. 

Ancak bu, görünür parlaklıklar ara-
sındaki oran. Antares, kırmızı dev 
olduğu için, ışınımının büyük bölü-
münü kızılötesi dalgaboyunda ya-
par. Bunu da göz önünde bulundu-
rursak, bu yıldız Güneş’ten yakla-
şık 60.000 kat daha parlaktır. Gök-
bilimciler Antares’in çapını, Güneş 
ile Dünya arasındaki uzaklığın yak-
laşık 4 katı olarak hesaplıyor. Yani 
bu yıldızı Güneş’in yerine koyabil-
seydik, Jüpiter’e kadar olan tüm ge-
zegenler içinde kalırdı. Artık ömrü-
nün son demlerini yaşayan bu yıl-
dız, yakın bir gelecekte süpernova 
olarak patlayacak. 

Akrep’in Kalbi

Gezegenler

Akrep Takımyıldızı’nı akşam hava kadardıktan sonra güney yönünde görebilirsiniz. 

Alp Akoğlu  [ alp.akoglu@tubitak.gov.tr

Gökyüzü
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3 Haziran
Yeniay

10 Haziran 
İlkdördün

17 Haziran 
Dolunay

25 Haziran 
Sondördün

Instagram: amator_astronomi 
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