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Herkesin içinde bir tutam umut vardır: daha iyi bir 
dünya ve daha mutlu bir gelecek için bir umut. Meşale 
elden ele dolaştıkça, bu bir tutam umut kalpten kalbe, 

tüm dünyaya yayılır. Bu meşaleyle koşmak, hatta birkaç 
adım yürümekle bile bu dileği tutabilir her insan. Her yıl, 

dünyanın her bir yanından pek çok ünlü isim bu yolla, bu 
umudun bir parçası oluyor.

Carl Lewis, 
9  altin olympiat medalyası

Nelson Mandela,  
Nobel Barış Ödülü sahibi

Tatyana Lebedeva,  
Uzun Atlama Dünya Şampiyonu

Avril Lavigne,  
Kanadalı şarkıcı

Dünya Barış Koşusu  1987 
yılında, ruhani lider Sri Chinmoy 

tarafından sevgi, barış ve 
birliktelik ruhu içinde kuruldu. Bu 

ruh, koşuya dahil olan herkesin 
yüreğine dokunan ve koşunun 

kendisine de nüfuz eden bir 
ruhtu. Bir atlet, filozof, sanatçı, 

müzisyen ve şair olan Sri Chinmoy, 
hayatını dünya barışı ve birliği 
ideallerine adamış bir insandı.

Dünya Barış Koşusu, Sri 
Chinmoy‘un barışçıl dünya 

görüşünden ilham alan 
gönüllüler tarafından organize 
edilen bir koşudur. Koşu ekibi, 

gittiği her şehir ve kasabada 
yerel topluluk ve gruplarla 

karşılama törenleri ve gençlik 
organizasyonlarıyla biraraya 

gelirler.
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Kalpten kalbe 

meşale ile

DÜNYA 
BARIŞ KOŞUSU

T Ü R K İ Y E  2 0 1 5 



dünya barış koşusu

barış nedir?

çocuklar 
ve okullar

şehirler 
ve köyler

bizimle koş

Dünya Barış Koşusu (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run) 
bugüne kadar 140 dan fazla ülkeden binlerce gönüllü insanın 

meşalesini taşıdığı sıradışı bir etkinliktir. Meşale, farklı milletlerin 
ve inançların birliğini, dostluğu, anlayışı ve farklı milletlerin bir 

araya gelmesiyle oluşan uluslararası barışı simgelemektedir. 
Herkes bu etkinliğe katılabilir ve içlerindeki tüm güzelliklerin bu 

meşaleye dokunarak tüm dünyaya taşınmasını sağlayabilirler. 

Yeryüzü üzerinde yaşayan insanlarla güzel. 
Ve meşale ile kilometrelerce, farklı ülkeler boyunca  
koştuğunuzda dünyanın güzelliklerini içinde taşıyan bir çok insanın 
var olduğunu görebilir ve hissedersiniz. Dünya üzerinde atılan her 
adım bize iki adım olarak geri gelecektir. Dünya Barış Koşusu koşucuları 
için dostluk ve barış gündelik yaşamın bir parçası haline gelir. 

Sizde bunu hayatınızda yaşayabilirsiniz! 

„Barış savaşın eksik olması değildir.
Barış uyumun, eğlencenin ve birliğin 
olmasıdır. Barış insan hayatının mutlak 
mükemmelliğini ortaya koymaktır!“
      – SRI CHINMOY

Koşucular farklı ülkelerdeki 
okulları ve yetimhaneleri 

ziyaret ederler. Çocuklara 
öyküler anlatarak , onlarla 

oyunlar oynayarak farklı 
milletlerden insanların bir araya 

gelebileceğini, birlikte adım 
atarak barış yaratabileceğini 

gösterirler. Hem öğrenciler 
hem de öğretmenler meşaleye 

dokunarak tüm iyi dileklerini 
başka şehirlerdeki ve 

ülkelerdeki dostlarına 
gönderebilirler.

Rotamız üzerinde olan 
tüm şehirler ve köyler bu 
etkinliğimize katılabilirler. 
Etkinliğimizin başarı sırrı; spor 
klupleriyle , okullarla, yerel 
birliklerle ve diğer gönüllülerin 
katılımıyla ilerlemektir. Dünya 
Barış Koşusu hiçbir şekilde 
ticari değildir ve sizler olmadan 
oluşamaz.

Kasabanızı, okulunuzu, spor klubünüzü, ailenizi 
ve kendinizi buna dahil edin! Programımızın bir 

parçası olabilir ve bizimle koşabilirsiniz ya da 
sadece meşalemizi taşıyarak iyi dileklerinizi başka 

insanlarla paylaşabilirsiniz. Koodinatörlerimizle 
iletişim kurunuz ve Dünya Barış Koşusu’na ne 

şekilde dahil olabileceğiniz hakkında bilgi alınız.

koşu şarkısı
(yükleme için www.peacerun.org/song)

„Barış koşusu – birlik dünyasının gönülün hoşusu başlamış. Kardeşler, barış meşalemızın alevi, dünya uyumunun oyununu dolduracak.“

Çan
1 Ekim

 4 Ekim

Çanakkale
28 Eylül / 3 Ekim

Biga
2 Ekim

Bayramiç
30 Eylül 

Ezine
29 Eylül

Lapseki
 3 Ekim


