
AMSTERDAM – Jan Evertsenstraat’da ölümle sonuçlanan silahla ateş etme olayı 

 

Ölümle sonuçlanan ateş etme olayının, çığırından çıkan bir kavga sonucu ortaya çıktığı 

düşünülmektedir.  

 

7 Ekim Cuma gününü 8 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece saat 03.45 sıralarında 

Amsterdam’da, Jan Evertsenstraat ile Admiraal de Ruijterweg sokaklarının kesiştiği kavşakta 

silahla ateş edilmiştir. Kurşunların isabet ettiği 44 yaşındaki Haarlem’li Hakan Aradas, aldığı 

yaralar sonucu hayatını kaybetmiştir.   

 

Hakan Aradas 

Hakan Aradas (44) servis teknisyeni olarak çalışıyordu. Evli ve üç çocuk babasıydı. 7 Ekim 

Cuma gününü 8 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece, Haarlem’den iki arkadaşıyla birlikte 

Amsterdam’da çıkmaya karar vermişlerdi. 

 

Türk kafesi 

Üç arkadaş, o gece saat 03.00’ten sonra bir ara Mercatorplein’e yakın bir yerde bulunan bir Türk 

kafesine uğramak isterler. Kafe tam o sıra kapanacağından Hakan, Türkçe konuşan motosikletli 

bir adamla konuşmaya başlar. Adam, biraz ilerideki Jan Evertsenstraat’ta halen açık olan bir kafe 

bilmektedir ve arabayla önden giderek yol göstermeyi önerir.  

 

Kavga 

Saat 03.45 sıralarında arkadaşlar oraya ulaşırlar. Arkadaşlarından biri arabayı park ederken 

Hakan ve diğer arkadaşı, diğer birkaç erkekle birlikte kapının önünde beklemeye başlarlar. 

Hakan, muhtemelen Fas asıllı bir adamla konuşmaya başlar. Sonra tam olarak nelerin ters gittiği 

henüz açıklık kazanmış değildir ancak belli bir an kimliği belli olmayan adamın bardağı yere 

düşer ve Hakan’la adam sanki kavgaya girişmiş gibi olup, sonra da birlikte oradan ayrılırlar. 

 

Silahla ateş etme olayı 

Olayların nasıl çığırından çıktığı, karşı sokakta bulunan bir kamera tarafından tespit edilmiştir. 

Hakan bir grubun saldırısına uğrar. Onu tekmelerler ve yumruklarlar. Her ne kadar 

arkadaşlarından biri ona yardım etmeye çalışsa da adamlardan biri silahını çeker ve ateş eder. 

Hakan’ın arkadaşı yaralanır ve canını kurtarmak için koşarak kaçar. Diğerleri de panik içinde 

kaçmaya çalışırken silah çeken kişi Hakan’a da ateş eder. İsabet eden kurşunlar Hakan’ın 

hayatını kaybetmesine sebep olur.  

 

Hesaplaşma değil 

Polis şu ana kadar Hakan’ın taammüden öldürüldüğüne dair herhangi bir neden görmemektedir. 

Hakan’ın arkadaşları Hakan’ın daha sonra ona silahla ateş edecek şahısla, yani yeni tanışmış 

olduğu bir kişiyle kavga ederken görmüşlerdi. Polis, kavganın sebebini hâlâ bilmemektedir. 

Hakan’la diğer şahıslar arasındaki çatışma hakkında daha fazla bilgiye sahip olan şahısların polisi 

bilgilendirmelerini rica olunur.  

 

Silahla teş eden şahsın eşkâli 

Ateş eden şahıs muhtemelen Fas asıllı olup 20-30 yaş arasıdır ve 1.70-1.80 metre boyundadır. 

Olasılıkla bir kep veya bir kapüşon takmış. Üzerinde, belinin altına kadar düşen koyu renkli bir 

ceket, bir kot pantolon ve açık renk tabanlı koyu renkli bir ayakkabısı varmış.  



Tanıklardan biri, adamın kendisini Youssef olarak tanıttığını duymuştur ancak kargaşadan dolayı 

bunu yanlış duyma olasılığı mevcuttur. Başka bir isme de sahip olabilecek ateş eden şahısla ilgili 

bilgisi olanların bizimle irtibata geçmeleri rica olunur.  

Ateş eden şahsın, kavgaya karışan diğer şahıslar gibi kafenin yakınlarında, Amsterdam West’te 

oturduğunu düşünülmektedir.  

 

Tanıklara çağrı 

Olaylar başladığında, sürücüsünün kavga eden adamları görmüş olması muhtemel bir araba 

durmuştur. Hakan yere düşer düşmez yoluna devam etmiştir. Bu arabanın sürücüsü kimdir?  

 

Polis, ateş edildikten hemen sonra yoldan geçen ve biraz ileride, Jan Evertsenstraat’ta da kamera 

kayıtlarına giren bisikletliyle de görüşmek istemektedir.  

 

Siyah taksi otobüsünün sürücüsü de bir şeylerin olduğunun farkında olmuş olmalıdır. Sürücü 

durup geri dönerken başka bir araba yoluna devam etmiştir. Bunun üzerine siyah araba da 

dönmüştür. Otobüste veya önceki arabanın içinde bulunan kişilerin bizimle irtibata geçmeleri rica 

olunur. 

 

Ödül 

Amsterdam Başsavcılığı, olayın çözülmesine katkıda bulunacak ihbar için 20.000,- avroluk bir 

ödül taahhüt etmiştir.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Sorular 

 

- Ateş eden şahsın kim olduğunu bilen veya gözetleme kayıtları veya eşkâlden tanıyan var 

mıdır?  

 

- Ateş eden şahsı 7 Ekim Cuma akşamı veya müteakip gece, olaydan önce görenler var mıdır? 

Örneğin yakın civarda herhangi bir yiyecek içecek müessesesinde görmüş olan biri.  

 

- Kavgaya karışan başkaları da var mıdır? 

 

- Olay anında yakın civarda olup da henüz polisle konuşmayan var mıdır? 

 

 

______________________________________________________________________________ 


