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ÖNSÖZ

Dünyanın nasıl oluştuğundan, Mısır Piramitleri-
nin gizemine, modern insanın dünyadaki bilinen ilk 
tarihinden, John F. Kennedy’nin neden öldürüldüğü-
ne… Dünyada önem derecesine göre değişen o kadar 
çok bilinmeyen var ki. Bunların bazıları hiçbir za-
man, birçoğu da yakın zamanda gün yüzüne çıkma-
yacak gibi görünüyor. Üzerlerine kurgulanan teoriler 
ise her gün daha da artıyor.

İşte bu çalışmada, üzerlerine çok konuşulan ama 
bir türlü gizemi çözülemeyen mikro-olaylar derlen-
miştir. Dünyanın nasıl oluştuğu gibi makro-gizemler 
bu çalışmanın konusu değildir. 

Birazdan okuyacağınız tarihi olaylar sizi bazen 
hayrete düşürecek, bazen yerinizden zıplatacak, ba-
zen tedirgin edecek, bazen çok heyecanlandıracak, 
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bazen de sizi konuyu daha derinlemesine araştırma-
ya teşvik edecektir ki bu nedenle bu çalışmada verilen 
özgün detayların da ötesine geçip belirli konularda 
uzmanlaşmak isteyen için “İleri okuma kaynakları” 
bölümünde her bir olayı kendi bünyesinde tüm de-
tayları ile inceleyen kitaplar önerilmiştir.

Unutulmamalı ki ilgili içerikler komplo teoris-
yenlerinin çeşitli verilerden yola çıkarak hazırladık-
ları doğruluğu ispatlanamayan içeriklerdir. Böylesi 
içerikleri esrarengiz kılan da onların varoluşlarındaki 
şüphelerdir. 

Peki, Tarihi Olaylar Ekibi kimdir?
Ekibimiz, 2010 yılında kurulan ve aylık 1 milyo-

nun üzerindeki trafiği ile Türkiye’nin öncü tarih sitesi 
olan tarihiolaylar.com’un alanında uzman editörleri-
nin bu özgün kitap serisine katkı sağlayan seçkin kıs-
mıdır. 

Birazdan okuyacağınız eser, her biri uzman edi-
törlerden oluşan bu ekibin, sizler için özenle oluştur-
duğu Tarihi Olaylar serisinin, Tarihten İlham Veren 
Anekdotlar ve Tarihin En Korkunç Deneyleri kitapla-
rının ardından çıkardığı üçüncü çalışmadır. 

Hazırsanız, şimdi başlayabiliriz.
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1951 PONT SAINT ESPRIT 
LANETLİ EKMEK OLAYI

Tarih: 15 Ağustos 1951
Yer: Pont-Saint-Esprit köyü, Fransa
Olay: Köyde yaşayan 300 kişinin bir anda delirip 
halüsinasyonlar görmeye başlaması.

Fransa’da küçük bir köy olan Pont-Saint-Esprit, 
15 Ağustos 1951 günü tarihi garip bir olaya uyandı. O 
gün sanki herkes aklını yitirmiş gibiydi. Bazıları ha-
lüsinasyonlar görüp akıl almaz hareketler yaparken 
bazıları sadece mide bulantısından, baş ağrısından 
ve günlerce sürecek olan uyuyamama probleminden 
şikayet ediyordu. Fakat şu bir gerçekti ki herkeste bir 
anormallik vardı.

Bazı köylüler ejderha gördüklerini iddia ediyor, ba-
zıları yılanların kendilerine saldırdığını söylüyordu. 
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O dönem 11 yaşında olan Charles Granjhon evinden 
çıkıp büyük annesini boğmaya çalışıyor, bir işçi olan 
Gabriel Validire ise kendisinin öldüğünü iddia edi-
yordu. Validire’a göre hem kendisinin hem de arka-
daşının kafası bakırdan yapılmıştı ve karınlarını yı-
lanlar yemişti.

Bir başka kadın ise kaplanların kendisini yediğini 
iddia ediyordu. Köy tam bir tımarhaneye dönmüş-
tü. Yaşanan bu akıl almaz olaylar artınca yetkililer ve 
doktorlar olayı araştırmaya başladılar. İki yüz elliden 
fazla kişi takip altına alındı ve 50 kişi kontrol edile-
mediğinden akıl hastanesine yatırıldı.

Akıl hastanesine yatırılanlar orada da boş durma-
dı, kalbinin yerinden çıktığını iddia edip yerine ko-
yulmasını talep edenler bile vardı.

Hatta olaylardan sekiz gün sonra akıl hastanesin-
deki bir kadın çığlıklarla kendisini ikinci kattan aşağı 
attı ve düştükten sonra koşmaya başladı. Kendisinin 
bir uçak olduğunu iddia ediyordu.

Olayları araştıran Dr. Gabbai, Dr. Lisbonne ve 
Dr. Pourquier makalelerinde şu ifadelere yer verdi: 
“Olayın bir başlangıç noktası var. Herkes bir fırından 
dağıtılan ekmekleri yedikten sonra bir hallere giri-
yordu. Ekmekten yenilen miktar ise insanların akli 
dengesini belirleyen etken oluyordu. Az yiyenlerde 6 
ile 48 saat arasında mide bulantısı, kuvvetli baş ağrısı,  
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uyuyamama gibi semptomlar görünüyordu. Çok yi-
yenler ise kontrol altına alınamıyordu. Az şekilde et-
kilenenlerde insomnia (uyuyamama) geçtiği zaman 
hastalığın da geçtiğini anlıyorduk fakat ciddi boyutta 
olanlar hatta ölümcül boyutta olanlar da vardı. Bun-
lar 10-12 gün sonra delirmeye başlayabilenlerdi. Tüm 
köy zehirlenmişti ve bazı insanlar deliyordu. Buna 
neden olan ise bizce ekmeğin içerisine karıştırılan er-
gottu”

Olay neticesinde elli kişi akıl hastası oldu, yedi 
kişi ise öldü. Olayın sorumlusu olarak ise fırıncı Roch 
Briand gösteriliyordu. Her şey o lanetli ekmeklerden 
sonra ortaya çıkmıştı.

Yapılan araştırmalar gösterdi ki fırıncı ekmekle-
rin arasına LSD’nin ana maddesi olan ergot manta-
rını karıştırmıştı. Bilindiği üzere LSD dünyadaki en 
güçlü halüsinojen etkenidir.

Fakat yine de ergot olayın sırrını çözmemişti. 
Çünkü akıllarda hâlâ “Ergot mantarı ekmeğin içine 
karıştırılsa bile işlenmemiş halde bu kadar güçlü etki 
yaratabilir mi?” gibi sorular vardı. Bu da ortaya belki 
de direk LSD’nin ekmeklere karıştırılmış olabileceği 
teorisini ortaya çıkardı.

Lanetli Ekmek Hakkındaki Komplo Teorileri
Köyün bir anda delirmesinin üzerinden birkaç yıl 


