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Akrep’in Kalbi

A

krep, Yay ile birlikte kendilerini en çok özleten takımyıldızlar. Neyse ki gökyüzüne en çok baktığımız, havaların çoğunlukla açık olduğu yaz aylarında gökyüzünde yer
alırlar. Bu ayki konumuz olan Akrep
Takımyıdızı’nı görebilmek için hava
karardıktan sonra güney ufku üzerine bakmanız yeterli.
Akrep, adını aldığı varlığa en
çok benzeyen takımyıldızlardan biri. Bu sayede, gökyüzünde tanınması da kolay. Akrep’in kıskaçlarını
takımyıldızın batısında, kıvrık kuyruğunuysa doğusunda görebilirsiniz.
Akrep’teki en belirgin yıldız,
parlak ve turuncu rengiyle dikkat
çeken Antares’tir. Antares adı, Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı
Ares’ten (Romalılar’ın Mars’ı) türemiş. Bunun nedeniyse, yıldızla
Mars arasındaki benzerlik. Gerçekte biri yıldız, öteki gezegen olduğu
için özellik olarak birbirlerine hiç
benzemeseler de, görünüşte benziyorlar. Her ikisi de turuncu ve görünür parlaklıkları benzer. İşte bu nedenle “Ares’in benzeri” anlamına
gelen Antares adı verilmiş. Bu yıldıza Latince’de Cor Scorpii, yani “Akrebin Kalbi” de deniyor.

Antares, tutulum çemberine
(yerden bakıldığında, gezegenlerin gökyüzünde gezindikleri kuşak) çok yakın konumda bulunduğundan, hemen hemen her yıl
Mars’la yakın görünür konuma gelir. Bu durumda, bazen hangisinin
Mars hangisinin Antares olduğunu
anlamak zor olabilir. Özellikle de
Akrep’in öteki yıldızları hava koşulları nedeniyle iyi seçilemiyorsa.
Antares’in turuncu renginin
ardında, dev bir yıldız oluşu yatıyor.
Bir kırmızı dev olan Antares, gökadamızdaki en parlak ve en büyük
yıldızlardan biri. Antares Güneş’ten
yaklaşık 10.000 kat daha parlak.

Ancak bu, görünür parlaklıklar arasındaki oran. Antares, kırmızı dev
olduğu için, ışınımının büyük bölümünü kızılötesi dalgaboyunda yapar. Bunu da göz önünde bulundurursak, bu yıldız Güneş’ten yaklaşık 60.000 kat daha parlaktır. Gökbilimciler Antares’in çapını, Güneş
ile Dünya arasındaki uzaklığın yaklaşık 4 katı olarak hesaplıyor. Yani
bu yıldızı Güneş’in yerine koyabilseydik, Jüpiter’e kadar olan tüm gezegenler içinde kalırdı. Artık ömrünün son demlerini yaşayan bu yıldız, yakın bir gelecekte süpernova
olarak patlayacak.

Jüpiter
Antares

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