
Tam ad› Max Karl Ernst Ludwig Planck olan bi-
liminsan›, 23 Nisan 1858 y›l›nda Almanya’n›n Kiel
kentinde dünyaya geldi. Babas›, anayasa hukuku
profesörü olan Julius Wilhelm, annesiyse Emma
Planck’t›. Dokuz yafl›na geldi¤inde, o dönemde
Münih’in en gözde okullar›ndan biri olan Maximili-
an Gymnasium’a girdi. Genç Planck, matemati-
¤e ve fizi¤e, yan›s›ra müzi¤e de bu y›llarda merak
sarm›flt›. Mezun olduktan sonra fizik alan›nda ça-
l›flmaya karar verdiyse de, müzik yaflam›nda her
zaman büyük önem tafl›d›. Çok iyi piyano çalan
Planck, en sevdi¤i besteciler olan Brahms ve
Schubert’in eserlerini çalmaktan büyük keyif al›r-
d›. Planck’›n bu y›llarda do¤a sporlar›na, özellikle
de da¤c›l›¤a merakl› oldu¤u da biliniyor. 

Planck, 1874 y›l›nda Münih Üniversitesi’ne gir-
di. Burada üç y›l ö¤renim gördükten sonra 1877
y›l›nda Berlin Üniversitesi’ne geçti. Ünlü bilim insan-
lar› Hermann Helmholtz ve Gustave Robert Kirc-
hoff’un ö¤rencisi oldu. Bir söylentiye göre, Helm-
holtz ona art›k fizikte bulunacak her fleyin bulun-
du¤unu, bilimde ilerlemek istiyorsa baflka bir dal
seçmesi gerekti¤ini söylemiflti. Planck’›n bu sözü
dinlemedi¤ini ve daha 21 yafl›ndayken geri dön-
dü¤ü Münih Üniversitesi’nde fizik alan›nda dokto-
ra derecesi ald›¤›n› biliyoruz. 1880 - 1885 y›llar› ara-
s›nda Münih Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak
çal›flan Planck, 1885’te Kiel Üniversitesi’nde do-
çent oldu. Bir süre sonra Berlin Üniversitesi’nin da-
vetini kabul ederek buraya geçen fizikçi›, 1892 y›-

Bu y›l fizik y›l› olarak kutlan›yor. Gü-
nümüzde fizi¤in, bilimin en ileri dal-
lar›ndan biri olmas›n›n nedeni, geç-
miflte yaflayan ve ola¤anüstü baflar›la-
ra imza atan biliminsanlar›. Max
Planck da onlardan biri. Nobel Ödü-
lü’ne de lay›k görülen fizikçi, günü-
müzde fizi¤in en önemli dallar›ndan
biri olarak kabul edilen kuantum
fizi¤inin temelini atm›flt›.
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l›nda burada kuramsal fizik profesörü olacakt›.
Planck, 1926 y›l›nda emekli oluncaya dek Ber-
lin’de kald›. Kuramsal fizik alan›nda devrim niteli-
¤inde çal›flmalara imza att›¤›n› söyleyebiliriz. Bu-
nun en önemli nedenleri aras›nda o y›llarda ku-
ramsal fizi¤in henüz bafll› bafl›na bir dal olarak dü-
flünülmemesiydi. Daha lise y›llar›ndayken bile,
enerji korunumuyla ilgili olan termodinami¤in bi-
rinci yasas› onu etkiliyordu. Sonralar› termodinami-
¤in ikinci yasas› olarak bilinen entropinin de temel
bir do¤a yasas› oldu¤u fikrini benimsedi. Doktora
tezinin konusunun temelini de entropi yasas› olufl-
turuyordu. Bu yasalar, ayn› zamanda 1900 y›l›nda
ortaya ataca¤› ve sonradan Planck sabiti ad›yla
an›lacak olan sabit say›y› bulmas›nda önemli rol
oynayacakt›.

Planck, kara cisim ›fl›n›m›n›, hâlâ esrar›n› koru-
makta olan temel bir olay olarak önemli buldu.
Alt› y›l boyunca üzerinde çal›flt›¤› bu olaya fiziksel
bir yorum getirmeye çal›flt›. Çal›flmas›, ›fl›n›m s›ra-
s›nda enerjinin sürekli de¤il, paketçikler halinde
kesikli olarak sal›nd›¤›n› bulmas›yla sonuçland›.
Planck, her biri belirli bir enerji miktar›n› içeren bu
paketçiklere “kuantum” ad›n› verdi. Kuantum ku-
ram›, ›fl›¤›n çok küçük paketçiklerden olufltu¤unu
ileri sürer. Foton olarak da adland›r›lan bu paket-
çikler, hem parçac›k hem dalga özelli¤ine sahip-
tir. Planck, 1900'de bu keflfi yapmas›na karfl›n,
uzun süre kuantumlar›n gerçekli¤i hakk›nda kuflku
duydu. Daha sonra bunlar›n fizikte çok önemli bir
yeri oldu¤unu fark etti. Planck'›n 1918'de Nobel
ödülü almas›n› sa¤layan bu keflif, bugün modern
fizi¤in bafllang›c› kabul edilir. Günümüzde de ku-

antum fizi¤i, biliminsanlar›n›n en çok ilgisini çeken
konulardan biri. 

Prusya Bilimler Akademisi’nin bir üyesi olan
Planck, 1920 y›l›nda ‹ngiliz Kraliyet Cemiyeti’ne
yabanc› üye olarak seçildi. Çal›flmalar›n› iki ki-
tapta toplayan Planck, 1928 y›l›nda alan›nda
baflar›l› olan biliminsanlar›na verilen Copley Ma-
dalyas›’na lay›k görüldü. 1930-1937 y›llar› aras›n-
da Almanya’da bilimsel çal›flmalar›n öncülü¤ü-
nü yapan Kaiser Wilhelm Cemiyeti’nin baflkanl›-
¤›n› yürüttü.

Max Planck, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda ya-
flam›n›n en zor dönemini geçirdi. Bu y›llarda ül-
kesi Almanya, Nazilerin bask›s› alt›ndayd›. Yurt-
sever birisi olarak ülkesinden ayr›lmay› düflünme-
yen Planck, s›k s›k Nazi yönetimiyle karfl› karfl›ya
geldi. 1944 y›l›nda küçük o¤lu Hitler’e suikast dü-
zenledi¤i gerekçesiyle idama mahkum edildi.
Büyük o¤lu da 1916’da cephede ölen Planck
için bu, son derece üzücü bir durumdu. Yine
1944 y›l›nda, Berlin’deki evinin bir bombard›-
manda y›k›lmas› sonucunda bütün kitaplar›n› ve
özel notlar›n› kaybetti. Max Planck, savafltan
sonra Göttingen kentine yerleflti ve 1947 y›l›nda
burada öldü. Planck, kuramsal fizik alan›ndaki
çal›flmalar›yla bir ç›¤›r açm›flt›. Bugün ad›, en bü-
yük fizikçiler aras›nda an›l›yor.
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