DÜNYA BARIŞ KOŞUSU

Dünya Barış Koşusu Hakkında
Dünya Barış Koşusu (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run), 1987
yılından bu yana dünya çapında 140'ı aşkın ülkede gerçekleştirilen,
barış ve dostluğu destekleyen küresel bir meşale koşusudur. Her
iki yılda bir yapılan organizasyonda bu barış meşalesi, Avrupa,
Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika'nın birçok ülkesinde koşu
eşliğinde yanmaktadır. Bu organizasyonun amacı, farklı ülkelerden,
farklı kültürlere sahip, farklı dinlere inanan insanları bir araya getirip;
öncelikle kendimizden başlayarak, ailemizi, şehrimizi, ülkemizi
uyum ve barış içinde yaşanan bir yere dönüştürme fikrini yaymaktır.
Konsept
Fikir aslında çok basit: Yaşlı ya da genç herkes, sadece birkaç metre bizimle koşmak
için, ya da daha fazlası, barış ve uyum adına dileklerini daha dinamik ve somut olarak
yansıtmak için, yanan bir meşaleyle bu koşuya katılabilir. Yanan bu meşaleler elden
ele, kalpten kalbe, ülkeden ülkeye taşınır. Bu ateş, kültürden kültüre bu koşuyla
iletilirken, birlik ve beraberlik duygusu ve anlayışı da katlanarak büyüyecektir.
Koşuya katılım ücretsizdir. Bu organizasyon, ne para toplamayı, ne de politik ya da
dini herhangi bir fikri yaymayı amaçlamıyor. Tek amaç; insanlar ve milletler arasında
barış ve iyi niyeti teşvik etmek. Koşu tamamiyle organizatörler tarafından finanse
edilmektedir.
Organızasyon
Dünya Barış Koşusu, Sri Chinmoy'un daha barışçıl bir dünya vizyonundan esinlenen
gönüllülerin kurduğu uluslararası bir ağ tarafından organize edilmiştir. Başta yerel ve
ulusal kurumlar olmak üzere çeşitli okullar, sivil toplum kuruluşları, spor
organizasyonları ile ortak çalışan koordinatörleriyle bu ağ, uluslararası dostluk ve
anlayışı bu koşu organizasyonuyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu koşuyu,
uluslararası platformda topluma barış getiren başarılı bir program haline dönüştüren,
çeşitli devlet başkanlarının, politik liderlerin, öğretmenlerin, spor kulüplerinin,
çocukların gönüllü katılımı ve coşkusudur. Dünya Barış Koşusu, zamanını ve
enerjisini bu küresel organizasyona harcamaktan çekinmeyen, her ülkeden, her
meslekten katılan gönüllü koşucular tarafından organize edilir.
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Aktiviteler
Planlanan rota boyunca, koşucuları,
belirlenen duraklarda, yerel koordinatörler
tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara
katılırlar. Onlar bu meşaleyi ülkeden
ülkeye, şehirden şehire taşırken, yerel spor
kulüplerinden katılan koşucular da bu
coşkuya katılarak birlikte koşar. Meşaleyi
elden ele vererek kısa bir süre koştuktan
sonra toplantı alanına varılır. Bu toplantı
alanı bir okul, ya da bir kültür festivali
olabilir, hatta belediye başkanı tarafından
düzenlenen bir resepsiyon da olabilir.

Barış! Dünyada her yere!
Barış! Kanatlarında bizi uçur!
Daha güzel bir dünyaya.
Sen sıçak güneş gibisin.
Bizi hep ısıt.
Alevinle hep parla.
Bizimle iken
Müziğin tüm insanları gayretlendiriyor.
Fakir ülkelere de uç.
Aç ülkelere de uç.
Umudun olduğu her yere uç.
Barış!
Bizi nefretten koru.
Dünyanın etrafında beraber bir çember yapacağız;
Elele tutuşup seni karşılayacağız.

Koşunun gerçekleşmesine haftalar kala,
okullarda bu barış konusuyla ilgili farklı
projeler işlenebilir. Barış Meşalesinin şehre
Giuditta, Chiara ve Giulia
gelişi, daha iyi ve barışçıl bir dünya için
İlkokul A. Sclaro, 5. sınıf
Siena, İtalya
aynı özlemi yaşayan çocukların coşkuyla
kutlamasına neden olmalıdır. Çocuklar bu
barış duygusunu hayatlarına katmak için şiirlerle, şarkılarla, oyunlarla, yazılarla bunu
ifade etmelidir, bunun için öğretmenleri onlara yardımcı olabilir.
"Barış benimle başlar" mesajından esinlenerek, dünya çapında binlerce çocuk bu
koşuya hoşgeldin dediler. Posterlerle, afişlerle, kağıttan güvercinlerle koşucularımızı
selamladılar. Yapılan törenler boyunca çocuklar, şiirler okudu, barış hakkında
yazdıkları mesajlarını iletti, piyesler hazırladı, dans etti ve şarkı söylediler. Bunun
yanında gençler, Barış Meşalesini taşıyarak koştular. Bazen okul müdürleri ve
öğretmenler çeşitli konuşmalar yaptılar. Koşucular gittikleri yerlerde birkaç saatten
fazla kalamasalar da, barış koşusunun ruhu ve yaşanan bu deneyim daima orda
kalacaktır.

Türkiye'deki Geçmiş Etkinlikler
Dünya Barış Koşusu ilk defa 1991 yılında Türkiye'yi ziyaret. Koşucular, Boğaziçi
Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run • T +420 732884512 • www.dunyabariskosusu.org

DÜNYA BARIŞ KOŞUSU

Köprüsünde İstanbul Masterleriyle buluşarak, İstanbul boyunca Edirne'ye ve oradan
da Bulgaristan'a kadar koştular. İki gün boyunca, duraklamadan ve uyumadan yapılan
bir koşu oldu.
Daha yakın tarihlerde ise, Koşu Türkiye'ye 2006'den beri koşu vesilesiyle çeşitli
okulları, belediyeleri ve yerel kurumları ziyaret etti. Bu ziyaretlerle ilgili belgelere ve
fotoğraflara aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabilirsiniz:
http://www.peacerun.org/tr/news/
http://www.worldharmonyrun.org/turkey/news/

Nasıl Katılacaksınız?
Koşu'ya katılmanın pekçok yolu var. En kolay olanı, tabii ki meşaleyi bir süre
bizimle taşımak. Dünya barışı ve uyumu için bir dilek dileyin ve kısa da olsa bir süre
bizimle birlikte koşuya katılın!
Eğer yerel yönetimlerde çalışıyorsanız ve üst kademedeki çalışanlarla iletişim halinde
olabilecek bir pozisyona sahipseniz, bu gençlik ve spor organizasyonunu insanlara
tanıtmak için bize yardım ederseniz koordinatörlerimiz gerçekten çok müteşekkir
olacaktır.
Eğer belediyelerde çalışıyorsanız, çeşitli okullara, toplum kuruluşlarına ya da spor
kulüplerine bu organizasyondan bahsederek, ilgi duyup duymadıklarını sorarak da
bize yardım edebilirsiniz. Daha sonraki organizasyonlar koordinatörlerimiz
tarafından yapılacaktır. Aynı zamanda, Koşu harici yatırımlarla değil, sadece
gönüllülerin çeşitli yardımlarıyla desteklendiği için, eğer imkanınız varsa, katılımcı
koşucuların yemek ve barınma ihtiyaçlarıyla ilgili yardımlarınız da bizi çok memnun
edecektir.
Eğer öğretmenseniz, koşucularla tanışmadan önce, öğrencilerinizle birlikte dünya
barışla ilgili projelerde çalışabilirsiniz.
Ve son olarak, eğer bir atletseniz ya da herhangi bir spor kuruluşuna bağlı bir
sporcuysanız, şehrinizde sizinle birlikte birkaç kilometre koşmaktan mutluluk
duyacağız!
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Kurucu Hakkında
Dünya Barış Koşusu, 1987 yılında Sri
Chinmoy tarafından, dünyanın barış
ve birliği için insanlığın duyduğu
derin ihtiyaca dinamik bir ifade
vermek için kurulmuştur. Sri Chinmoy
yaşamı boyunca, daha tatmin edici bir
dünya için çeşitli kültürlerden
insanları birleştirerek yaptığı sayısız
girişimleriyle uluslararası alanda
tanındı. Her zaman, küresel barışı
teşvik etmek için sporu güçlü bir araç
olarak kullanmayı savundu. Bir atlet,
filozof, sanatçı ve şair olan Sri
Chimnoy, hayatını dünya birliği ve barışı fikri üstüne adamıştır.
İrtibat
Avrupa Direktörü: Devashishu Torpy
e-mail: devashishu@peacerun.org (sadece İngilizce)
Türkiye Koordinatörü: Ondrej Mocny
telefon: +420 732 884 512 (WhatsApp)
e-mail: turkey@peacerun.org
www.dunyabariskosusu.org

Tüm dünyamızın barışla yıkanacayı bir zaman gelecek.
Kim bu değişimi getirecek?
Sen, ben ve hepimiz birlikte.
Dünyanın her bir karış toprağına
tek yürek olmuş kalplerimiz barışı yayacak.
Sri Chinmoy
koşunun kurucusu
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