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'Haftasonları roman yazan ciddi profesör' Umberto Eco hayatını kaybetti.

84 yaşında hayatını kaybeden Eco, Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak

görev yapıyor, zaman zaman da Harvard, Cambridge, Oxford gibi üniversitelerde özel dersler veriyordu. Son

romanı Sıfır Sayı 2015 yılında yayınlanmıştı.

BBC TÜRKÇE

Umberto Eco: 'Bilgeliği romana dönüştüren yazar' - BBC Türkçe

Dünyaca ünlü edebiyatçılardan İtalyan yazar, eleştirmen, filozof ve göstergebilimci

Umberto Eco 84 yaşında hayatını kaybetti. Eco'nun dün akşam 22.30 civarında

hayatını kaybettiği haberi, ailesi tarafından İtalyan La Repubblica gazetesine

bildirildi. Eco'nun son anlarında Milano'daki evinde bulunduğu belirtilirken ölüm nedeni açıklanmadı.

Suriye'nin Şam ve Humus şehirlerinde büyük patlamalar. En az 140 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları IŞİD üstlendi.

BBC TÜRKÇE

Humus'ta bomba yüklü iki araçla saldırı: 46 ölü - BBC Türkçe

Suriye'nin Humus kentinde iki bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 46 kişi

öldü. Yüzden fazla kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Londra merkezli muhalif

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin çoğunun siviller olduğunu duyurdu. Suriye

devlet televizyonu, yanmış araçlarla dolu sokak görüntüleri yayımladığı olayda, Humus valiliğine

dayanarak ölü sayısını 25 olarak verdi.

ABD'nin Libya'ya yaptığı saldırıda 30 kişi öldü.

DEMOCRACY NOW!

Libya: U.S. Airstrikes Kill 30 in Escalation of U.S. Military Action

The United States has carried out airstrikes in Libya that killed at least 30 people this

morning. The strikes hit a farmhouse outside Sabratha, to the west of the capital

Tripoli. The spokesperson of the Tripoli-based government says the farmhouse had

been seized by ISIL fighters.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kişinin çevreye rastgele ateş açması sonucu aralarında 8 yaşında bir çocuk ve

babasının da bulunduğu 6 kişi öldü.
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DÜNYA GAZETESI

ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü haberi www.dunya.com'da

ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü haberi ve diğer kategorilerden en güncel en son haberler

size doğru haber'i ulaştırmak için Dünya.com'da.

Hatırlatma: İngilizce 'Spree Killer' denilen bu saldırganlara Türkiye'de de rastlamıştık. Hatırlamak isteyenler için

Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan'ın hikayesi

HURRIYET

Türkiye'nin ilk 'spree' katilleri

Yiğit Bekçe (33) ve Mehmet Karahasan (28) Adapazarı'nda yaşayan iki gençti. Dört yıl
önce bir bayram vakti kiraladıkları arabayla 53 saatlik bir yolculuğa çıktılar. Bursa,

İzmit, Ankara, Mersin ve Adana'da tesadüfen karşılarına çıkan 7 kişiyi pompalı
tüfekle öldürdüler. Neden? Radikal Gazetesi'nden Ezgi Başaran'ın haberi... Gerçek

cevabı bulmamın aslında imkânsız olduğunu biliyordum.

El Nino'nun neden olduğu küresel gıda krizi kapıda!

THINKPROGRESS

El Niño Is Causing A Global Food Crisis

Climate by CREDIT: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi This year's El Niño, which

forecasters are calling one of the strongest ever, may have passed its peak strength,

but changes in global weather will continue to wreak havoc on food supplies across

Africa, Asia, and Latin America for months to come, according to the United Nations' World

Meteorological Organization (WMO).

Şimdiden kuraklığın pençesinde olan Zimbabwe'nin gündemi ise 92 yaşını dolduran Devlet Başkanı Robert

Mugabe'nin doğum günü şöleni.

ASSOCIATED PRESS

Robert Mugabe's lavish birthday plans attacked as drought plagues
Zimbabwe

Zimbabwean president Robert Mugabe will mark his 92nd birthday with a massive

event as the country is afflicted by widespread drought. The state broadcaster led

bulletins on Sunday with good wishes for Mugabe, the world's oldest head of state, who has been in

power for 36 years.

Erdoğan'ın doğum günü için Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan 2023 öğrenci ile yapılacak tören ise iptal

edildi. Sebep: Ankara saldırısı!
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CUMHURIYET

Erdoğan'ın doğum gününü resmi tatil ilan etmişlerdi, ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat'taki doğum günü kutlaması için,

aralarında engelli çocukların da olduğu 2023 öğrencinin Beştepe'deki

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürütüleceği program ertelendi. Odatv'ye açıklama yapan Beyazay Derneği

Başkanı Lokman Ayva, "17 Şubat akşamı Ankaramız'da vuku bulan terör eylemi ile ertelenen 26 Şubat

cuma günkü programımız" ifadeleriyle programın ertelendiğini duyurdu.

Ankara'daki terör saldırısını TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) isimli örgüt üstlendi.

HURRIYET

Ankara saldırısını TAK üstlendi

Ankara'daki terör saldırısını terör örgütü PKK'nın bir kolu olarak bilinen TAK

(Kürdistan Özgürlük Şahinleri) isimli terör örgütü üstlendi. Kanlı terör örgütü PKK'nın
uzantısı TAK, saldırıyı Abdulbaki Sönmez isimli militanın gerçekleştirdiğini öne

sürdü. TAK son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen havan topu saldırısını üstlenerek

kamuoyunun gündemine gelmişti.

TSK, YPG mevzilerine top atışı yapmaya devam ediyor.

BIRGUN.NET

TSK, yeniden YPG mevzilerine top atışı yapmaya başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), YPG mevzilerine yeniden top atışına başladı. Dün

akşamdan bu yana sessizliğin hakim olduğu Suriye sınırında akşam saatlerinde

Fırtına obüsleriyle bölgeye top atışları yapıldı. Cihan'ın bildirdiğine göre, TSK,

Azez'deki YPG mevzilerine sınırdan atış yapmaya başladı. Kilis'teki Akçabağlar ve Yüksektepe Hudut

Karakolu'nda konuşlanan obüsler, YPG'nin ele geçirdiği Minniğ Havaalanı, Telrıfat ve Şavarikat

bölgelerine Fırtına obüsleriyle atış yapmaya devam ediyor.

Hürriyet Ankara muhabiri Tolga Tanış, Ankara ve Washington’ın böylesine temel bir ayrılık yaşadığını gösteren

perşembe günkü brifing gibisini hatırlamadığını söylüyor.

HTTP://SOSYAL.HURRIYET.COM.TR

Gerçekler | Tolga Tanış
Gerçekler yazısı ve Tolga Tanış en son yazısını mı okumak istiyorsunuz, En güncel

köşe yazılarını okumak için hemen tıklayın!

Radikal yazarı Çengiz Çandar da ülke dış politikası, istihbarat ve güvenlik politikası iflasından bahsediyor.

https://storify.com/AcikGazete/22-subat-pazartesi

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/483427/Erdogan_in_dogum_gununu_resmi_tatil_ilan_etmislerdi__ertelendi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr
http://www.cumhuriyet.com.tr
http://www.hurriyet.com.tr/ankara-saldirisini-tak-ustlendi-40057700
http://www.hurriyet.com.tr
http://www.hurriyet.com.tr
http://www.birgun.net/haber-detay/tsk-yeniden-ypg-mevzilerine-top-atisi-yapmaya-basladi-104384.html
http://www.birgun.net
http://www.birgun.net
http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/tolga-tanis_322/gercekler_40058032
http://sosyal.hurriyet.com.tr
http://sosyal.hurriyet.com.tr


CENGİZÇANDAR

Yurtta iflas, cihanda iflas... - CENGİZ ÇANDAR

Türkiye, mevcut iktidarın akıl almaz yanlış politikaları sonucunda, Suriye'de siyasi

planda PYD ve "simgesel" olarak ise onun askeri kolu sayılan YPG karşısında yenik

düşmüştür. PYD ve YPG ile mücadele, aslında, Washington'a karşı verilmiştir. "Ya

ben, ya o" biçiminde "siyasi-diplomatik arena"da yürütülmüştür. Ve, o "arena" da

Washington'a karşı kaybedilmiştir.

TAK, turistik bölgelere saldırı düzenleyeceklerini belirterek, Türkiye’ye gelecek turistleri de tehdit etti.

SPUTNIKNEWS

TAK'tan tehdit: Türkiye'nin turistik yerlerine saldıracağız
AFP'nin haberine göre, turizmin Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından biri

olduğunu belirten TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / Teyrê Bazên Azadiya

Kurdistan), bu bölgelere yönelik saldırı hazırlığında olduklarını belirtti. PKK'dan

ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK'ın internet sitesindeki İngilizce açıklamada da şu ifadeler

yer aldı: "Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan tüm turistleri uyarıyoruz!

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların devam ettiği Sur’da mahsur kalan 6 kişi için Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı.

VEYSI POLAT

Sur'dan AİHM'e 6 başvuru daha: Bodrum katında her an ölebilirler

6 kişinin bodrum katına sığındıkları ve bulundukları yerin bombalandığı belirtildi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polis zırhlı aracından açılan ateş sonucu ölen 59 yaşındaki Dilşah Ak ile ilgili Mardin

Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Zırhlı aracımızda oluşan teknik bir arızadan dolayı ateşleme mekanizması
harekete geçmiş" denildi.

RADIKAL

Mardin Valiliği: Dilşah teknik arıza sonucu vuruldu

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 2 gün önce poliz zırhlı aracından açılan ateş sonucu

ölen 59 yaşındaki Dilşah Ak ile ilgili Mardin Valiliği açıklama...

Haftasonu Artvin'e tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı!

CNN

TÜRK

Artvin'e tüm giriş çıkışlar yasaklandı!
Cerattepe'de maden karşı günlerdir eylemler yapılıyordu. Güvenlik güçlerinin

müdahalesiyle madene alanına giden yolda eylem yapan gruplar dağıtıldı. İş
makinaları bölgeye girip şantiye kurmaya başladı. Çalışmalar sürerken İstanbul, Ankara başta olma üzere

çok sayıda kişi otobüslerle Artvin'e gitti. Cankurtaran Mevki'ne ulaşan yaklaşık bin kişilik konvoyun önü

güvenlik güçleri tarafından kesildi.
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Cerattepe'de yürüyüşe geçen kadınlara polisten gazlı ve plastik mermili müdahale geldi; 1'i ağır olmak üzere 26

kişi yaralandı.

CUMHURIYET

Cerattepe için direnenlere polis saldırısı
Yeşil Artvin Derneği'nin çağrısıyla saat 11.00'de Otopark Meydanı'nda çoğunluğu

kadın olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi toplandı. FOTO GALERİ- Cerattepe için

yürüyen kadınlara polis saldırısı Cerattepe'ye doğru yürüyüşe geçen grup ellerinde

Türk bayraklarıyla, "Cengiz kaç kaç kadınlar geliyor" sloganları attı. Alkışlar ve grubun önünde akordeon

çalan yöresel sanatçının müzikleri eşliğinde yürüyen grup, yarım saat sonra Hastane Kavşağı'na geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cerattepe'de ağaç kesilmediği, ağaç kesen eylemcileri

cezalandıracaklarını söylüyor.

CNN

TÜRK

Bakan Eroğlu'ndan Cerattepe açıklaması: "Tespit ettik, ceza
vereceğiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemeleri

sırasında gazetecilerin Artvin Cerattepe'de çevreci eylemine ilişkin sorusunu yanıtladı. Veysel Eroğlu,

"Şu anda hiçbir ağaç kesilmedi ama maalesef o eylemcileri tespit edeceğiz cezalandıracağız. Yolu

kapatmak için ağaç kesmişler. İlk defa eylem yapanlar kesti ağaçları orada ormandan. Yolu kapatmak

için.
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