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7 Ocak 2005’de Sierra Leone kökenli sığınmacı Oury Jalloh, ayakları ve elleri yanmaz bir şilteye bağlı 
ve fayanslı kaplanmış bir hücrede yanmış……

Oury Jalloh’u Anma İnisiyatifi’nden görevli uzman Oury Jalloh davasındaki ‘yakıcı’ soruları
cevaplayacak

27 Ekim 2015’te Berlin’de Yapılacak Basın Açıklamasına Çağrı

Termal fizikçi Maksim Smirnou’nun yangın raporunda ortaya çıkan soruların aydınlığa kavuşturulması 
gerekmekteydi. Bu nedenle, İnisiyatif 2014 baharında, Alman makamlarından bağımsız saygın, yangın
üzerine uzman müfettişler, toksikologlar ve adli tıp uzmanlarını, bugüne kadar mevcut dava 
dosyalarını, savcılığın istediği ve bizatihi dava dosyasının gerektirdiği bilirkişi raporlarını (iki otopsi ve 
bir de yangın raporunu) gözden geçirmek, değerlendirmek ve hüküm vermesi için  görevlendirmiştir.

Profesyonel olmayan, hatta hatalı, tek taraflı ve kasıtlı olarak manipüle edilen soruşturma üzerine adli
yangın, toksikolojik ve adli tıp analizlerinin sonuçlarını, bilirkişilerin ve diğer uzmanların katılımı ve de 
İnisiyatifin moderasyonuyla, 
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….takdim edeceğiz.

Bu basın açıklamasına katılmanız ve, orijinalini bunun yanında simultane çeviriyi ayni zamanda 
kaydetmeniz için davetlisiniz. 

Basın açıklamasının sonunda, İnisiyatif, bilirkişiler, kardeşi Mamadou Saliou Diallo’un avukatı ve de 
Dessau-Roßlau’nun su anki savcılığın temsilcileri ile röportaj yapma imkânı bulacaksınız. 
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Sachsen-Anhalt’daki sorumlu soruşturma kurulu, 7 Ocak 2005’teki suç mahallinin soruşturmasından 
beri, Oury Jalloh’in hücredeki yangını kendisinin başlatmış olması gerektiğini saptamıştır 
(https://vimeo.com/79113508 [Alm] Dak. 1:09 den 2:00’ ye kadar). 

Suç mahallinin soruşturmasında ancak hiç bir yangın üzerine uzman müfettişe başvurulmamıştır. 
Yangın çıkartabilecek, belirgin bir madde olay yerinde bulamadı. Olay yerindeki araştırmalarda 
yangını hızlandıran madde olup olmadığı hiç mi hiç araştırılmadı. 

İlk olarak 10 Ocak 2005’de, güya, güvenlik çemberine alınan yangının enkazında, kömür haline gelmiş 
çakmak açığa çıktı. Bunun üzerine, daha sonraki süreçte, 5 nolu hücredeki yangın ile ilgili ancak hiç bir
iz ortaya çıkartılamadı. Diğer bir taraftan, bunun yanında, suç mahalli ile ilgili olmayan tekstil lifleri ve 
lif perçemleri, hem de yangın olayından sonra depolanan hayvan kılları kanıt olarak gösterildi. 

Dessau savcısının soruşturmaları tamamen, bu olayda gösterilen bu kanıtların peşinden gitmiştir. 
Başsavcı, Folker Bittmann’ın kendi makamının Oury Jalloh hakkındaki, yangın cinayetinin “trajik 
hadisesini” konu alan ilk ve tek basın toplantısında, ifade ettiği gibi, “teorik her olasılık her durumda 
gösteriyor ki, (Oury Jalloh) kendi kendine ölümüne sebep vermiştir”. 
(https://www.youtube.com/watch?v=-4kCT_DasH4  [Alm] dk. 9:17’den 11:11’e kadar).

Oury Jalloh’un gerçek ölüm koşularının hala bilinmeyen yanlarının araştırılmasından, savcılığın ve 
hakimin sürekli imtina etmesi nedeniyle, Oury Jalloh’u Anma İnisiyatifi en başından beri 
soruşturmaya, bilirkişi raporları ile katılmıştır. Savcılık, ailenin avukatı aracılığı ile vücudundaki 
kemiklerdeki yaralanmaları gösteren röntgen tetkikleri ile başvurusunu "ölüm nedeninin zaten 
bilindiği” gerekçesi ile geri çevirmiştir. Bunan sonra, bir ceza davasının açılabilmesi, ilk olarak bağışlar 
ile finanse edilen ikinci bir otopsi sonucu mümkün olmuştur. Bu otopside, ayrıca, burun kemiğinde ve 
burun kemiğine yukarıdan bağlanan kalburumsu plakta, kemik yaralanmaları tespit edilmiştir. 

2013 yılında İnisiyatif, İrlandalı yangın uzmanı Maksim Smirnou’u 5 nolu hücredeki yangının gelişimi 
ve onun sonuçlarını, yangın testleri ile anlaşılabilir kılması için görevlendirmiştir. Çünkü, Magdeburg 
Eyalet Mahkemesindeki Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri art arda yangının gelişimine, sürecine ve 
sonuçlarına dair yangın testinin tatbikine dair davacının kanıt sunma talebini ret tekrar tekrar ret 
etmiştir. 

Sonuç olarak, mahkemenden bağımsız araştırmalar şu açıklığa kavuşturucu bilgileri getirdi:

5 nolu hücredeki böylesi tahrip edici bir yangın hali, ancak ve ancak yangını hızlandırıcı bir
maddenin hatırı sayılır bir miktarda kullanılması ile sağlanabilinir.

(https://vimeo.com/79113508)

Saygılarımızla 

Oury Jalloh’u Anma İnisiyatifi e.V.                                        https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Cep: +49-152-108 369 14                                                                Eposta: initiative-ouryjalloh@so36.net

…………BU BİR CİNAYETTİ

2005-2015

AÇIKLAMA- ADALET- TAZMINAT!!!

İÇİN ON YILLIK MÜCADELE

mailto:initiative-ouryjalloh@so36.net
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/
https://vimeo.com/79113508
https://www.youtube.com/watch?v=-4kCT_DasH4
https://vimeo.com/79113508

