
21/22 Aralık’ta bir dakikalık sessizlikte 
birleşin; dünyanın her yerinde ve alemler 
arası gizlilik perdesinin her iki tarafında 
tam aynı dakikada küresel işbirliğine, 
barışa ve özgürlüğe çağrı yapın.  

KÜRESEL
SESSİZ DAKİKA

İŞBIRLIĞININ GÜCÜNÜ PEKIŞTIRIN
TÜM İNSANLIK IÇIN
BIR DAKIKALIK ARA VERIN

21 ARALIK
21:00’DE LONDRA
16:00’DA NEW YORK

21/22 ARALIK
00:00’DA TÜRKIYE

22 ARALIK
08:00’DE SYDNEY
02:30’DA DARJEELING

SESS İZ DAK İKANIN TAR İHÇES İ
Sessiz Dakika , Birinci Dünya Savaşında Kudüs
civarındaki dağlarda bir muhabere öncesindeki gece
iki asker arasında geçen konuşmadan doğdu. 
Askerlerden biri savaştan sağ çıkamayacağını biliyordu
ve bu savaştan sonra, bütün kıt’alarda, havada, denizde ve 
karada çarpışılacak daha da büyük bir savaşın geleceğini 
öngörüyordu.  Arkadaşından, kendisi ile birlikte ölüme 
gidecek milyonlarca asker için “öbür taraftan” yardımcı 
olabilecekleri bir fırsat yaratması konusunda söz verme-
sini istedi.  “Bize her gün bir dakikanızı verin” dedi, “ve 
sessizliğiniz aracılığıyla bize bir fırsat tanıyın.  Sessizliğin 
gücü tahmininizden çok daha büyüktür.”

Sessiz Dakika,  askerin silah arkadaşı Binbaşı Wellesley 
Tudor Pole O.B.E. tarafından, 1940’da, Londra hava 
bombardımanı sırasında uygulamaya konuldu.  Bir 
dakikalık sessizliğe bürünmekle, “öteki alemlerden” 
görünmeyen çok güçlü bir ordunun yardım etmesine 
fırsat verecek bir kapının açılması sağlanacaktı.

Sessiz Dakika  için, İngiliz Uluslar Topluluğunun karada, 
denizde ve havada bulunan her bölgedeki tüm
vatandaşlarına çağrı yapıldı. Dini, felsefesi ne olursa
olsun her birey özgürlük ve barış için bir dakikalık sessiz 
bir duada/düşüncede birleşecekti. BBC’nin radyosunda 
her gece saat tam 21:00’e bir dakika kala Big Ben’in 
çanları, Sessiz Dakika’nın 21:00’de başlayacağı sinyalini 
verdi. Tudor Pole gayet iyi biliyordu ki, eğer bu özverili
iyi niyet gösterisine yeterli kişi katılırsa, akıntının yönü 
değişecek ve İngiltere’nin işgali saf dışı kalacaktı.  
Gerçekten de, bu olayın barışın sağlanmasında büyük 
katkısı olduğu, savaş sonrasında yüksek rütbeli bir
Alman subayı tarafından şu şekilde dile getirilmiştir: 

 “Sizin, anlam veremedi ğimiz fakat kar şı 
koyamadığımız çok güçlü bir gizli silahınız 
vardı. Her gece Big Ben’in çanlarının
çalınmasıyla ili şkiliydi. Zannediyorum
siz buna ‘Sessiz Dakika’ diyordunuz.”

Küresel Sessiz Dakika, günümüzde karşılaştığımız zorluklar 
karşısında, hayalimizdeki geleceği yaratmak üzere düşüncede, 
duada ve meditasyonda birleşmek için bir fırsattır.

Dünyanın her yerinde zillerin çalınmasıyla başlayan Sessiz 
Dakika’da insanlığı, en yüksek potansiyeli ve en büyük kaderi 
olan Yeryüzünde Barış’ı gerçekleştirmeye davet etmek üzere 
hep beraber bir dakikalık sessizliğe bürüneceğiz.

Küresel Sessiz Dakika’nın esin kaynağı, II. Dünya Savaşında 
Londra’da hava bombardımanları sırasında vatandaşlara yapılan 
çağrı ile, her gün aynı anda bir dakikalık sessizlikte birleşerek 
barış ve özgürlüğe odaklanma ile başlatılan Sessiz Dakika 
uygulamasıdır.  Milyonların katıldığı bu uygulamanın sağladığı 
başarı, savaş sonrasında, Almanların karşı koyamadıkları bir 
“Gizli Silah” olarak tanımlanmıştır.  Günümüzde bizim uygulaya-
cağımız Küresel Sessiz Dakika daha iyi bir dünya yaratmada 
etkili bir güç olacaktır. 

Çanları Çalın ve Sessizli ğe Bürünün
Gelin hep beraber 21 Aralık ’da Londra Greenwich 
Milletlerarası saatiyle saat tam 21:00’de çanları çalmaya başlay-
alım ve Işık Güçleri ile birle şerek bir dakikalık küresel, etkin, 
müşterek sessizliğe bürünmek suretiyle hepimiz için daha iyi 
bir dünya yaratalım.

Not: Tüm dünyada aynı anda çanların çalınmasıyla bir dakikalık 
sessizliğe girmek için belirtilen Londra Greenwich saatinin 
Türkiye’deki karşılığı 21 Aralık 2019 Cumartesi günü’nü 22 
Aralık Pazar’a bağlayan tam gece yarısı (00:00:00)’dır.  Bu bilgiye 
aşağıdaki adresten de ulaşılabilir:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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