
 
Öğretim Ünitesi 4 için Ek Ödevler: Medyalar ve Siyaset 
 
 

 

Ödev 1 (ilköğretim ve ortaokul eğitimi için): Propaganda Türleri 

 
Gelecek metinde, üç propaganda türlerini tayin edin – siyasi, ekonomi ve dini 
propagandalar.   
 

 İnsanlıkla Işıklara Kadar 

 Toşe aleyhine konser 24 Ocak, onun 29'cu doğum günü için 
gerçekleşecek, bu defa Kruşevo'daki 'Sveto Preobrajenie'  Manastırın 
ışıklandırılması için maddi destek toplanacak. 

'İnsanlıkla Işıklara Kadar' parolası altında 24 Ocak tarihinde Üsküp'teki 'Boris 
Traykovski' salonunda Makedon müzik sanatçısı Toşe Proeski'nin erken ölümü 
dolayısıyla konser düzenlenecek. Bu kez Kruşova'daki 'Sveto Preobrajenie'  
manastırın ışıklandırılması için maddi destek toplanacak. Bu şekilde ünlü 
sanatçımızın daha bir isteği gerçekleşmiş olacaktır. Aynı zamanda, Toşe 
tarafından bestelenen 8 yayınlanmamış türküsünün tanıtımları yapılacak. Bu 
türküler onun işbirlikçileri tarafından bütünlenmiştir, türküleri ise onun işbirlikçileri 
veya işbirlik etmesini planladığı kişiler tarafından söylenecekler.     
 
- Birkaç ay ifade ettiğimiz gibi Toşe'ye ait geleneksel konserin gerçekleşmesi onun 
doğum günü tarihinde, yani 25 Ocakta düzenlenmesini öngördük. Sonunda 
konseri bir gün, doğum gününden önceki güne aldık. Çünkü 25'inde onun en 
yakın akrabaları ve dostları Kruşevo'da olmasını isteyecekler. - „Toşe Proeski“ 
Uluslararası Fondasyon'un icra müdürü olan Andrey Nikoloski dün düzenlenen 
basın toplantısında açıklama yaptı. 
 
Nikoloski'ye göre, Toşe'nin 29'ncu doğum gününde iki isteği gerçekleşmiş olacak - 
Kruşevo'daki 'Sveto Preobrajenie'  Manastırı ışıklandırılmaya sahip olma ve onun 8 
bestesi yayınlanması. Ondan sonra manastırın yakınlığında 33 metrelik 
ışıklandırılmış haçın dikilmesi kalacaktır. Konserde prömiyer olarak söylenecek 
olan Toşe'nin bize bıraktığı müzik parçalar metin yazarları ve besteciler tarafından 
bütünlenmiştir ve şimdiye kadar müzik sahnesinde işbirlikçileri olan ve işbirlik 
etmeyi planlayan kişiler veya müzik parçası adamış kişiler tarafından söylenecektir  
- Toni Tsetinski, Boris Novkoviç, Nina Badriç, Aki Rahimovski, Elena Risteska, Kaliopi, 
Yelena Tomaşeviç ve Hari Mata Hari. 
 
Bu sekiz beste yanısıra, „Yoş Uvek Sanyam Da Smo Zayedno“ (Halen Birlikte 
Olmamıza Düş Görüyorum) müzik parçasının tanıtımı da yapılacaktır. Bu türküyü 
Toşe „İgri Bez Granitsi“ (Sınırsız Oyunlar)  albümü için malzemeyi hazırladığı 



dönemde çekmiştir. O zaman  „Avord“ prodüksiyon şirketi ile birlikte ve Lilyana 
Petroviç menaceri ile bu türkünün albümde yer almama kararını getirmişler, yani 
gelecekteki bazı gösteride söylenmek için bırakılacağını planlamışlar. Bu türkünün 
klibi onunla uzun yıllar işbirlik eden „DM“ stüdyosu hazırlamıştır. Aynı zamanda, 
İngiliz dili üzerindeki “The Hardest Thing” albümünden „Guilt“ türküsü için video 
malzemesi hazırlanmaktadır. Konser programı için ek detaylar 5 ocakta 
kamuoyuna bildirilecektir.  
 
Geçen yıl olduğu gibi, konser yine Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın 
himayesi altında olacaktır.   
 
- 24 Ocaktaki konser umut, aşk ve insanlık sözcüklerin hakiki boyutu olacaktır — 
Kültürü Bakanı olan Elizabeta Kançevska — Milevska 2010 yılı esnasında Toşe'nin, 
Kruşevo'nun Gumenye'deki anı evi de bitirilmiş olacağını konuşmasına ekledi. 
 
Aynı zamanda bu defa destekçi olarak „EVN Makedoniya“ da katılmaktadır. Bu 
şirket bütün manastırın ışıklandırması görevini de kabul etti. 7 kilometrelik geçimsiz 
dağlık alanda elektrik tesislerin inşaati söz konudur. „EVN Makedoniya“ maddi 
yatırımla katılmaktadır, fakat tekniksel olarak da projeyi gerçekleştirecektir. 
 
- Proje hazırdır. Gerçekleşme için hazırlıklar yapılmaktadır. Maddi imkanlar yanısıra 
manastırın ışıklandırılması için çok miktarda sevgi de harcamaktayız.  Bu projede 
yer almamız hakikatten bize onur vermektedir — 'EVN'nın bilgilendirme müdürü 
olan Lençe Karpuzovska bildirdi. 
 
Konseri „Toşe Proeski“ fondasyonu „Avord“ prodüksiyonun ve Lilyana Petroviç 
menacerinin desteğiyle hazırlanmaktadır. Dün geceden Toşe'nin eklenmiş sesiyle 
reklam medyalarda bulunmaktadır. Bu reklamda Toşe, bütün Makedonya'ya 
seslenerek Kruşevo manastırına yetişmek için göke seslenmektedir.   
 
Kaynak: Nova Makedoniya (26. 12. 2009) 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12259154095
&id=48&setIzdanie=21872 
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