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KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNİN BAYRAKLARI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

SARAÇOĞLU, Hüseyin
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bayraklar, ülkelerin sembolü olmaktan öte bir anlam taşır. Savaşlarda, 
uluslararası toplantı ve spor karşılaşmalarında, ulusal günlerde, o ülkeyi temsil 
ettiği için çok önemli bir misyonu vardır. Ülkelerin ulusal marşları ve bayrakları 
ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Bayraklar aynı zamanda bağımsızlığın da 
sembolüdürler. İnsanlık tarihinin en önemli iki savaşına tanıklık ettiği 20. yüzyılda 
her savaş sonucunda birçok ülke veya imparatorluk yıkılmış, sömürgecilik 
dönemlerini bağımsızlık dönemleri takip etmiştir. Böylece her savaştan sonra 
yeni ülkeler ve bayraklar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar değişmeden gelen en 
eski ülke bayrağının 1279 yılından bu yana kullanılan Litvanya bayrağı olduğu 
sanılmaktadır. Orta doğu ve Asya gibi kıtalardaki savaşların hala devam etmesi, 
ülke bayraklarının renklerinde ve armalarında değişiklik yapılmasına neden 
olmuştur. 

Müslüman ülkelerin bayraklarında genelde ay yıldız amblem olarak 
kullanılırken, Hrıstiyan ülkelerde haç tercih edilmekte, İsrail’de ise yine 
Yahudiliğin sembolü olan altı köşeli davut Yıldızı kullanılmaktadır. Hindistan 
bayrağında çıkrık, Lübnan bayrağında sedir ağacı kullanılması bu ülkelerde 
ekonomik anlamda neyin önemli olduğunu göstermektedir. Mısır, Suriye, Yemen 
ve Irak gibi ülkelerin bayrakları da aynı olmasına rağmen üzerindeki armalar ve 
yazılar farklıdır. Bu da daha önce bir Arap Birliği kurmalarından dolayı ortaya 
çıkan bir durumdur. Ülkelerin tarihi geçmişleri de bayrakların şekillenmesinde 
çok önemli bir role sahiptir. 

Bu bildiride, Kuzey Afrika ve Asya’da yer alan 56 ülkeye ait bayraklar 
incelenerek arma ve renklerine göre tasnif edilecek, renklerin ve armaların ne 
anlama geldiği açıklanmaya çalışılacak, bunların ülkelerin kültürlerini, dinlerini 
ve geçmişlerini ne kadar yansıttığı üzerine çıkarımlarda bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bayrak, ay yıldız, haç, arma, Kuzey Afrika, Asya. 

ABSTRACT

A Study About the Flags of Northern African and Asian Countries

Flags carry a meaning more than the symbols of countries that they are. They 
have important missions in wars, international meetings, sports competitions, and 
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national days representing their countries. National anthems and flags of countries 
are two pieces of an inseparable whole. Flags are also symbols of independence. 
In the 20th century, witness of the two most important wars of human history, many 
nations and empires have collapsed and the period of imperialism was followed 
by the period of independence. Thus, new countries and flags were born after each 
war. Today it is supposed that the oldest flag we have without any change is the 
Lithuanian flag going back to 1279. Continuing wars in the Middle East and Asia 
have caused changes in the country flags and coat of arms. 

Muslim countries usually use crescent and star as an emblem, Christian 
countries prefer the cross, and Israel chooses the symbol of Judaism; the six 
sided star of david. Spinning wheel used in India flags and cedar in Lebanon flag 
shows the economically important things of these countries. Although the flags of 
Egypt, Syria, Yemen, and Iraq are the same, the emblems and writings on them 
are different. This situation roots from the Arab Union which they have förmed 
in the past. The histories of countries also play an important role in the formation 
of flags. 

In this paper, the flags of 56 Northern African and Asian countries will be 
examined. The flags will be classified according to coat of arms and colors, the 
meanings of colors and coat of arms will tried to be explained. The representation 
value of these in terms of countries culture, religion and history will be evaluated. 

Key Words: Flag, crescent and star, the cross, coat of arms, North Africa, 
Middle-East, Asia. 

GİRİŞ

Bayraklar, ülkelerin sembolü olmaktan öte bir anlam taşır. Savaşlarda, 
uluslararası toplantı ve spor karşılaşmalarında, ulusal günlerde, o ülkeyi temsil 
ettiği için çok önemli bir misyonu vardır. Ülkelerin ulusal marşları ve bayrakları 
ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Bayraklar aynı zamanda bağımsızlığın da 
sembolüdürler. İnsanlık tarihinin en önemli iki savaşına tanıklık ettiği 20. yüzyılda 
her savaş sonucunda birçok ülke veya imparatorluk yıkılmış, sömürgecilik 
dönemlerini bağımsızlık dönemleri takip etmiştir. Böylece her savaştan sonra 
yeni ülkeler ve bayraklar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar değişmeden gelen en 
eski ülke bayrağının 1279 yılından bu yana kullanılan Litvanya bayrağı olduğu 
sanılmaktadır. 

Orta doğu ve Asya gibi kıtalardaki savaşların hâlâ devam etmesi, ülke 
bayraklarının renklerinde ve armalarında değişiklik yapılmasına neden olmuştur. 
İktidara gelen Hükûmetler siyasi görüşünü yansıtacak ufak tefek değişikliklerle 
aynı bayrakları kullanmışlardır. 
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Biz bu çalışmamızda Kuzey Afrika ve Asya ülkelerine ait bayrakları renklerine 
ve üzerindeki amblemlere göre sınıflandırmaya çalıştık. Sınıflandırma yaparken 
benzer renklere ve amblemlere sahip olanları aynı başlık altında topladık. 

A. Amblemlerine Göre Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri Bayraklarının 
Tasnifi

1. Üzerinde Ay Yıldız Bulunan Ülke Bayrakları (Bkz.: Şekil 1, s. 3135).

Ay yıldız genelde İslamiyet’in bir sembolü olarak görüldüğü için daha çok 
İslam ülkelerinin bayraklarında görülmektedir. Bayraklarda ayın “hilal” biçimi 
kullanılmıştır. Bu amblem, genelde aynı biçimde ve yönde fakat farklı renklerde 
kullanılmıştır. Bu gruba; Türkiye, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Azerbaycan, Singapur, Cezayir, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Malezya 
bayraklarını dâhil edebiliriz. 

Türk Bayrağı tarihsel süreç içerisinde bazı değişiklikler göstermiştir. İlk 
olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Mesud tarafından Osman Bey’e 
gönderilen beyaz renkli bir sancak olarak görmekteyiz. Osmanlılar’da 15. 
yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim zamanındaki Çaldıran Savaşı’nda 
ise yeşil renkli bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzdeki bayrağın benzeri 
ise III. Selim zamanına rastlar. Bu bayrakta bir hilal ve sekiz köşeli yıldız 
kullanılmıştır. Abdülmecit döneminde 1842 yılında yıldız günümüzdeki gibi 
beş köşeli yapılmıştır. Aynı bayrak Cumhuriyet’in kurulmasından sonra, Yeni 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı olarak kabul edilmiş ve 29 Mayıs 1936’da 
çıkartılan bir kanunla şekli ve ölçüleri kesin olarak belirlenmiştir. (Vikipedi, 
Özgür Ansiklopedi, “Türk Bayrağı” maddesi, http://tr.wikipedia.org/wiki/
T%C3%BCrk_Bayra%C4%9F%C4%B1)

Eski Türklerin Orta Asya’daki dinî olan Şamanizm’de en büyük tanrı “gök 
tanrı” olduğu için eski Türkler’de de bunun yansıması olarak, ay, yıldız ve güneş 
kutsal kabul edilmiştir. 

Türk bayrağının ortaya çıkışı ve ay ve yıldızın anlamları hakkında çok çeşitli 
yorumlar vardır. Bunlardan en bilinenleri;

a) I. Kosova Savaşı sırasında şehit kanları üzerine gökteki ay ve yıldızın 
aksinin vurmasıdır. Böylece Türk bayrağı doğmuştur. 

b) Hilal, İslamiyet’i; yıldız, Türklüğü; kırmızı, şehit kanlarını temsil etmektedir. 

c) Ay yıldız, Orta Asya’dan gelen Türklüğü; kırmızı zemin, vatanı temsil 
etmektedir. 

d) Yarım ay, yenilenmeyi; yıldız, Türklüğü temsil eder. 

e) Yarım ay, Allah’ı; yıldız, Peygamber’i temsil eder. (Vikipedi, Özgür 
Ansiklopedi, “Türk Bayrağı” maddesi, http://tr.wikipedia.org/wiki/ T%C3% 
BCrk_Bayra%C4%9F%C4%B1)
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Türk bayrağına en fazla benzeyen bayrak Tunus bayrağıdır. Bu bayrakta da 
kırmızı zemin kullanılmış, ortadaki ay yıldız beyaz bir dairenin içine kırmızı 
renkli olarak yerleştirilmiştir. Kırmızı renk Türk bayrağından alınmıştır. Ay yıldız 
İslamiyet’i temsil etmektedir. Bu bayrak 1835’te Tunus Beyi II. Hasan zamanında 
kullanılmaya başlamıştır. (http://www.tiscali.co.uk/reference/ encyclopaedia/
countryfacts/tunisia_flag.html)

KKTC bayrağı da benzer özellikler gösterir. Bugünkü hâli 7 Mart 1984 
tarihinde KKTC Meclisi tarafından onaylanmıştır. Ortadaki ay yıldız Türklüğü, 
üstteki kırmızı bar Türkiye’yi, alttaki kırmızı bar ise KKTC’yi temsil etmektedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bayrağı ile ilgili ilk Hükûmet kararı 1918 
yılında alınmıştır. Azerbaycan bayrağı hem renk olarak hem de yıldız biçimi 
olarak farklılık gösterir. Yatay yönde üç farklı renkte şeritten meydana gelmiştir. 
Üstteki mavi renk Türklüğü, ortadaki kırmızı renk uygarlığı, alttaki yeşil renk ise 
İslamiyet’i temsil etmektedir. Ortadaki kırmızı renk içinde, 1 ay ve 8 uçlu yıldız, 
8 Türk boyunu simgeler. 

Singapur bayrağı da Endonezya bayrağına benzemektedir. Tek farkı üst köşede 
hilal ve yıldızların olmasıdır. Kırmızı, evrensel kardeşliği, birlik ve beraberliği, 
beyaz renk, saflık, arılık, fazilet ve erdemi temsil eder. Hilal, yükselen genç ulusu, 
daire şeklindeki beş yıldız ise Singapur halkının beş idealini simgeler. Bunlar; 
demokrasi, barış, ilerleme, adalet ve eşitliktir. (http://www.sg/explore/symbols_
flag.htm)

Cezayir bayrağı dikey iki şerit ve ay yıldızdan oluşur. Cezayir halkının 
geleneksel renkleri 1925 yılından beri yeşil beyazdır. 1954-1962 yılları 
arasında Fransızlar’a karşı da bu bayrakla savaşmışlardır. Bağımsızlık savaşını 
kazandıktan sonra bayrağın ortasına, İslamiyet’i temsilen ay yıldız konulmuştur. 
Şehitlerin kanlarından dolayı da ay yıldız kırmızı renklidir. Bugünkü Cezayir 
bayrağı 3 Haziran 1962 yılında kabul edilmiştir. (Sédiyanî, İ., 2007; http://
turkish.irib.ir/makale/367.htm,http://tr.wikipedia.org/wiki/Cezayir_ 
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Pakistan bayrağı da Cezayir bayrağına benzemektedir. Syed Amir-ud din 
Kedwaii tarafından Hindistan Müslümanları için 1906 yılında Türk bayrağından 
esinlenerek dizayn edilmiştir. Bu bayrak daha sonra Pakistan tarafından 
geliştirilmiş ve 11 Ağustos 1947’de kabul edilmiştir. Yeşil zemin İslamiyet’i, 
beyaz zemin diğer dinleri, hilal ilerlemeyi, yıldız ise geleceği ve aydınlığı ifade 
etmektedir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Pakistan)

Özbekistan bayrağı ile ilgili faklı yorumlar vardır. 

a) 12 yıldız 12 Özbek vilayetini, mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, 
yeşil zemin konukseverliği temsil eder. İki ince kırmızı renkli çizgi ise gücü ifade 
eder. Hilal ise yenilenme demektir. 



2673

b) 12 yıldız 12 ayı veya burcu temsil etmektedir. Hilal İslam’ı, beyaz zemin 
ülkenin sembolü olan pamuğu ifade eder. 

c) Mavi suyu, beyaz barışı, yeşil doğayı temsil etmektedir. Kırmızı şeritler ise 
bütün bu özellikleri birleştiren yaşam gücünü betimler. (http://tr. wikipedia. org/
wiki/%C3% 96zbekistan_Bayra%C4%9F%C4%B1)

Türkmenistan bayrağı 24 Ocak 2001 tarihinde kabul edilmiş olup, yeşil zemin 
üzerinde Türkmen halısı, yıldızlar ve hilal bulunur. Yeşil zemin ve Türkmen halısı 
Türkmen tarihini simgeler. Beş yıldız Türkmen şehirlerini, hilal ise geleceği 
ifade eder. Halı motifleri ise Türkmen boylarını temsil etmektedir. Bu gruptaki 
bayraklar içerisinde hilalı ters yöne bakan tek bayraktır. (http://tr. wikipedia. 
org/wiki/T%C3%BCrkmenistan)

Malezya bayrağı bu gruptaki son bayraktır. Köşede mavi zemin üzerinde sarı 
renkli hilal ve 14 köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Bayrak zemini, toplam 14 adet 
kırmızı beyaz yatay şeritlerden oluşur. Mavi zemin, Malezya halkının birliğini 
ve bütünlüğünü, sarı hilal ve yıldız Malezya hanedanlığını ifade eder. Ayrıca 
hilal İslamiyet’i de temsil etmektedir. http://en. wikipedia.org/wiki/Flag_of_
Malaysia (Bkz.: Şekil 2, s. 3135) 

Bu görünüşüyle ABd bayrağına çok benzemektedir. 

2. Renkleri ve Şeritleri Aynı, Amblemleri Farklı Olan Ülke Bayrakları 
(Bkz.: Şekil 3, s. 3135)

Bu başlık altında topladığımız ülkelerin tamamı Orta doğu ülkeleridir. Etnik 
olarak düşündüğümüzde ise Arap ülkelerinden oluşmaktadır. Bu ülkeler; Mısır, 
Irak, Suriye, Yemen, BAE, Kuveyt, Umman, Batı Sahra, Filistin ve Ürdün’dür. 
Bu ülkelerin bayraklarında dört ana renk vardır: Kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil. 

Arap ülkelerinin bir kaçı hariç hepsinde aynı renklerin kullanılması, bütün 
Araplar’ın tek çatı altında toplanmasını hedefleyen Pan-Arap milliyetçiliğinin 
renkleri olmasından kaynaklanmaktadır. İslam tarihine bakacak olursak her 
bir devletin kendine has renkte sancağı bulunmaktaydı. Haşimiler kırmızı, 
Emeviler beyaz, Abbasiler siyah sancak kullanmışlardır. Yeşil renk ise 
Fatimiler’i simgelemektedir. Bayraklardaki renkler bu topraklarda kurulmuş eski 
medeniyetleri temsil etmektedir. 

Bu ülkelerden ilki Mısır’dır. Mısır bayrağının ortasında kartal amblemi 
bulunur. Bu kartal Eyyübileri temsil etmektedir. Selahattin Eyyübi’nin taşıdığı 
sultanlık armasında da bu kartalın resmi vardır. Mısırlılar bu kartalın üzerine 
küçük bir ekleme yapmışlardır. Kartalın göğsüne bir üçgen şeklinde yine siyah, 
beyaz ve kırmızı renkleri koymuşlardır. Bugünkü bayraktaki kartal resmi, 
Avrupa’da Mısır ile ilgili yazılmış bütün kaynaklarda “Saladin Adlar” (Selahattin 
Kartalı) olarak geçer. İlginç olan durum, Fatimiler’in asıl egemenlik kurduğu ve 
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yerleştiği topraklar Mısır olduğu halde, Mısır bayrağında yeşile yer verilmemiştir. 
(Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish.irib.ir/makale/367.htm)

Irak bayrağında Mısır bayrağından farklı olarak kartalın yerini 3 yeşil yıldız ve 
“Allah-ü Ekber” lafzı almıştır. 1963 yılında Irak, Mısır ve Suriye arasında birleşip 
“Tek devlet” olma yönünde görüşmeler yapılmış ama anlaşma sağlanamamıştır. 
Bayraktaki yıldızlar bu üç ülkeyi temsil etmektedir. Yıldızların yeşil olması 
Fatimiler’i simgeler. 1991 yılında I. Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyin, 
ABd’ye karşı İslam ülkelerini kendi safına çekmek amacıyla yıldızların arasına 
“Allah-ü Ekber” lafzını eklemiştir. (Sédiyanî, İ., 2007; http://turkish.irib.ir/
makale/367.htm)

Suriye bayrağında ise iki yıldız vardır. Suriye ile Mısır 31 Ocak 1958 tarihinde 
“Birleşik Arap Cumhuriyeti” adıyla tek devlet hâline gelmiştir. Fakat bu beraberlik 
sadece üç buçuk yıl devam etmiş, 28 Eylül 1961 tarihinde dağılmıştır. Bayraktaki 
yıldızlar Mısır ve Suriye’yi temsil etmektedir. (Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish.
irib.ir/makale/367.htm)

Yemen bayrağı 22 Mayıs 1990 tarihinde Kuzey ve Güney Yemen’in birleştiği 
günde kabul edilmiş ve Yemen’in yeni bayrağı olmuştur. daha önceki yıllarda da 
ana renkleri aynı olan bayraklar kullanılmıştır. (Bkz.: Şekil 4, s. 3136)

BAE, Kuveyt, Umman, Batı Sahra, Filistin ve Ürdün bayrakları da hemen 
hemen aynı özelliktedir. BAE çok sayıda emirlikten oluşmuştur. Genelde bu 
emirliklerin bayrakları kırmızı ve beyaz renklidir. daha sonra “Pan-Arap” 
renkleri de eklenmiştir. Umman bayrağındaki kırmızı renk, Haşimileri değil, 
Haricileri simgeler. Beyaz ülkenin dinî lideri olan İmam’ı, yeşil ise ülkenin en 
verimli bölgesi olan “Cebel’el Akdar” (yeşil dağ)’ı simgeler. Sol üst köşede 
ise sultanlığın amblemi vardır. Ürdün bayrağında da yine aynı renkler bulunur. 
Haşimiler, Hz. Muhammed’in soyundan oldukları için, Haşimiler’i temsil eden 
kırmızı renk bayrağın baş tarafında üçgen şeklinde yer alır ve üzerinde yedi köşeli 
beyaz bir yıldız bulunur. Yıldızın yedi köşesi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan 
Fatiha Suresi’nin yedi ayetini simgeler. (Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish. irib. 
ir/makale/367.htm) Sudan ve eski Libya bayrakları da bu gruptaki bayraklara 
benzemektedir. 

3. Testere Dişli Ülke Bayrakları (Bkz.: Şekil 5, s. 3136)

Bu gruba giren ülke bayrakları iki tanedir. Her ikisi de Körfez ülkesi olan Katar 
ve Bahreyn. İki ülkenin bayrağı da birbirine çok benzemektedir. Katar bayrağında 
kahverengi, Bahreyn bayrağında ise kırmızı kullanılmıştır. 

Basra Körfezi ülkelerindeki şeyh ve emirliklerin geleneksel renkleri kırmızı 
ve beyazdır. Fakat Katar bayrağında kırmızının yerini kahverengi almıştır. Bunun 
birinci nedeni, aşırı güneş nedeniyle Arap Yarımadası’nda kırmızı renk çok 
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çabuk koyulaşmakta ve kahverengiye dönüşmektedir. Bu nedenle Katar bayrağı 
kahverengidir. İkinci neden ise önceleri Bahreyn’e ait olan, daha sonra ayrılarak 
farklı bir ülke olmasıdır. Yani Katar bayrağını Bahreyn bayrağından ayırmak için 
desen aynı kalmış fakat renk değiştirilmiştir. Bayraktaki dişlerin sayısı eskiden 
tıpkı Bahreyn bayrağı gibi beş tane iken günümüzde bu dişlerin sayısı dokuzdur. 
Bahreyn bayrağı da yine aynı nedenlerden dolayı kırmızı beyazdır. diş sayısı ise 
beştir. Her bir diş İslam’ın beş şartına karşılık gelir. (Sédiyanî, İ., 2007, http://
turkish.irib.ir/makale/367.htm)

4. İçinde Yıldız veya Ay Bulunan Ülke Bayrakları (Bkz.: Şekil 6, s. 3136)

Bu gruba dâhil ettiğimiz 10 bayrak vardır. Fas, Vietnam, Çin, doğu Timor, 
Myanmar, İsrail, Kuzey Kore, Tacikistan, Maldiv Adaları ve Brunei Sultanlığı.

Fas’ta 300 yıldır kraliyet ailesi geleneksel olarak kırmızı rengi taşımaktadırlar. 
Bundan dolayı bayrağın rengi kırmızıdır. Ortadaki yıldız pentagram şeklindedir ve 
Fas bayrağına 1915 yılında çizilmiştir. Bu pentagramın Hz. Süleyman’ın mührü 
olduğu hakkında rivayetler bulunmaktadır. (Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish.
irib.ir/makale/367.htm)

Vietnam bayrağı sarı yıldızlı kırmızı bayrak olarak da bilinir. Bayrak 
Cochinchina ayaklanmasında Fransız sömürgesi olunmasına karşı çıkan ve 
komünist bir devrimci olan Nguyen Huu Tien tarafından tasarlanmıştır. Bayrağın 
ilk kez ortaya çıkmasından sonra tutuklanmış ve diğerleriyle birlikte idam 
edilmiştir. Bu bayrak 30 Nisan 1955 tarihinde Kuzey Vietnam’ın bayrağı olarak 
kabul edilmiştir. 2 Temmuz 1976’da Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam’ın 
birleşmesiyle, yeni Vietnam bayrağı olarak kabul edilmiştir. Sarı yıldız Vietnam 
halkını, yıldızın köşeleri ise halkın beş kesimini simgeler. Bunlar, işçiler, köylüler, 
askerler, tüccarlar ve aydınlardır. (http://tr.wikipedia. org/wiki/Vietnam_
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Çin’in ilk bayrağı 1872 yılından itibaren resmen kullanılmaya başlanmıştır. O 
zamanlar baştaki Manchu Hanedanı’nı simgelemek amacıyla sarı zemin üzerine 
mavi ejderha kullanılmış. Komünist devrimle beraber bayrak değiştirilmiş ve 
bugünkü hâlini almıştır. Kırmızı zemin komünist devrimi, soldaki büyük sarı 
yıldız komünizmi, etrafındaki küçük sarı yıldızlar ise, köylüyü, işçiyi, şehir halkı 
burjuvaziyi ve yurtsever kapitalistleri ifade etmektedir. Başka bir yoruma göre de 
kırmızı zemin komünizmi, büyük yıldız asıl Çin ülkesini ve küçük yıldızlar da 
Çin’e bağlı otonom devletleri temsil etmektedir. (http://en. wikipedia. org/wiki/
Flag_of_the_People’s_Republic_ of_China)

doğu Timor Asya’daki en yeni ülkelerden birisidir. Endonezya’dan 
ayrılmıştır. Bayrağında kırmızı renk hâkimdir ve bu bayrak 20 Mayıs 2002’den 
beri kullanılmaktadır. Turuncu üçgen sömürgecilik döneminin eseridir. Siyah 
üçgen belirsizliklerin üstesinden gelmek anlamındadır. Kırmızı bağımsızlık 
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için savaşanları, yıldız ışığı ve beyaz ise barışı temsil etmektedir. (http://en. 
wikipedia. org/wiki/Flag_of_East_Timor)

Myanmar bayrağında kırmızı zemin üzerinde sol üst köşede küçük mavi 
bir kısım vardır. Bunun içinde ise 14 adet yıldızın oluşturduğu çember içindeki 
dişli çark ile onun ortasındaki pirinç başağından oluşur. Kırmızı renk cesaret ve 
kararlılığı, beyaz saflık ve erdemi, mavi ise barış ve dürüstlüğü simgeler. 14 yıldız 
ülkenin 14 bölgesini, dişli çark endüstriyi, pirinç başağı ise tarımı sembolize eder. 
(http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=birmanya+ bayragi)

İsrail bayrağı 28 Ekim 1948 tarihinde İsrail devleti’nin kurulmasından beş 
ay sonra kabul edilmiştir. Beyaz zemin üzerinde iki yatay yönlü mavi şerit 
bulunmakta, tam ortada da 6 köşeli davut Yıldızı bulunmaktadır. Bu bayrak 
1891 yılında ilk Siyonistler tarafından tasarlanmıştır. Mavi çizgiler Yahudi dua 
şalı tallet (tallit)i hatırlatmaktadır. Mavi rengi, davut’un kalkanının renginin mavi 
olmasından almıştır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail)

Kuzey Kore bayrağı 8 Eylül 1948 yılında kabul edilmiştir. Beyaz çember 
içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Zemindeki kırmızı renk devrimci 
vatanseverliği, mavi şeritler ise bağımsızlık için savaşma arzusunu ifade eder. 
(http://tr. wikipedia. org/wiki/Kore_Cumhuriyeti)

Tacikistan bayrağı 24 Kasım 1992’de kabul edilmiştir. Kırmızı şerit 
Sovyetler Birliği döneminden kalma Rusya bayrağından alıntıdır. Yeşil ülkenin 
tarım ürünlerini, beyaz ise pamuğu temsil eder. Beyaz şeridin ortasındaki 7 
yıldızlı taç ise bağımsızlığın ifadesidir. (http://sozluk. sourtimes. org/show. 
asp?t=tacikistan+bayragi)

Maldiv Adaları’nın bayrağı, kırmızı zemin üzerinde yeşil bir dikdörtgen ve 
bunun ortasındaki beyaz bir hilalden oluşur. 25 Haziran 1965 tarihinde kabul 
edilmiştir. Kırmızı vatan kahramanlarını, yeşil adalardaki binlerce hindistan 
cevizi ağaçlarını ve hilal ise İslam’ı temsil etmektedir. (http://tr.wikipedia. org/
wiki/Maldivler_Bayra%C4%9F%C4%B1)

Brunei Sultanlığı’nın bayrağı ise sarı zemine sahiptir. Bayrağın sol üst 
kenarından sağ alt kenarına, paralel iki şerit bulunur. Üstteki beyaz şerit, daha 
ince olan alttaki şerit ise siyah renklidir. Bunların üzerinde, bayrağın ortasında 
sultanlık arması bulunur. Beyaz şerit Brunei başbakanını (veziri), siyah şerit 
ise onun yardımcısını temsil eder. (http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t 
=brunei+bayragi)

5. İçinde Güneş veya Daire Bulunan Ülke Bayrakları (Bkz.: Şekil 7, s. 
3136)

Bu gruba dâhil ettiğimiz ülkeler: Japonya, Bangladeş, Laos, Güney Kore, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tayvan, Filipinler, Hindistan, Moğolistan ve Nepal’dir.
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Japonya bayrağı en sade görünüme sahip bayraklardan birisidir. Japoncada 
nişşôki “güneşli bayrak” veya hi no maru “güneş dairesi” denilen bu bayrak, 
beyaz bir zemin üzerinde kırmızı bir daireden oluşmaktadır. Kırmızı daire ülkeden 
doğan güneşi ifade eder. Güneş bu ülkenin en önemli sembollerinden birisidir. 
Bu bayrak binyıldır samuraylar tarafından kullanılmaktadır. 1868’den sonra 
millî bayrak olarak kabul edilmiştir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/ nJapon_
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Bangladeş bayrağı, Japonya bayrağına çok benzemektedir. Tek farkı zemin 
renginin yeşil olmasıdır. Yeşil renk, İslamiyet’ten daha çok Bangladeş’in verimli 
topraklarını simgeler. Ortadaki daire güneşi, kırmızı renk ise bağımsızlıkları için 
canlarını veren insanları ifade etmektedir. İlk tasarlanan bayrakta kırmızı güneşin 
içine ülke haritası da yerleştirilmiştir ama daha sonra kaldırılmıştır. Bugünkü 
bayrak ise 17 Ocak 1972’de kabul edilmiştir. (http://tr. wikipedia. org/wiki/
Banglade%C5%9F_Bayra%C4%9F%C4%B1)

Laos bayrağı 2 aralık 1975 yılında kabul edilmiştir. Üstte ve altta kırmızı, 
ortada ise lacivert bir şerit yer alır. Tam ortada ise beyaz bir daire bulunmaktadır. 
Kırmızı şeritler bağımsızlık için akan kanları, lacivert ülkenin zenginliğini, beyaz 
daire ise hem ayı hem de Komünist yönetimi temsil eder. (http://tr. wikipedia. 
org/wiki/Laos_Bayra%C4%9F%C4%B1)

Güney Kore bayrağı Tegıki, Çosan Krallığı döneminde benimsenmiştir. Adını 
eşit bir şekilde, kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan Tegık çemberinden 
alır. Bunlara “Yin” ve “Yang” denir ve iki zıt ögeden oluşur ve evrensel dengedeki 
uyumları ifade eder. Üstteki kırmızı bölüm Yang, alttaki mavi bölüm ise Yin’dir. 
Bayrağın dört köşesindeki düz veya kesik çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. 
Bunlar cennet, gökyüzü, yeryüzü, ateş ve sudur. Beyaz renk ise halkın barış 
severliğini ifade eder. (http://tr.wikipedia. org/wiki/G%C3 %BCney_Kore_
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Kazakistan bayrağındaki mavi renk Türklüğü, sol taraftaki şerit “altın ordası”nı 
ve Kazakistan kültürünü simgeler. Ortadaki güneş Kazaklar’ın varlığını, 32 
güneş ışını geleceği ve Kazak boylarını ifade eder. Güneşin altındaki şahin ise 
özgürlük ve bağımsızlığı simgeler. (http://tr.wikipedia. org/wiki/Kazakistan_
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Kırgızistan bayrağı 3 Mart 1992 tarihinde kabul edilmiştir. Kırmızı bir zeminde 
sarı bir güneş bulunmaktadır. Güneşin 40 ışını 40 Kırgız boyunu temsil etmektedir. 
Güneşin içindeki yolların kesişimi, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünüşünü 
ifade eder. Kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü temsil eder. (http://tr.wikipedia.
org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zistan_ Bayra% C4%9F%C4%B1)

Tayvan bayrağı da kırmızı zemin üzerinde, sol üst köşede mavi bir kısım bulunur. 
Bunun içinde beyaz bir güneş bulunmaktadır. 8 Ekim 1928’de kabul edilmiştir. 
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Bu güneş Çin devrim lideri Sun Zhong Shan’ı temsil eder. 12 ışın geleneksel 
Çin saatini simgeler (her ışın, 2 saate denk gelmektedir). Kırmızı ise Çinliler’in 
geleneksel rengidir. Bu görünümü ile Myanmar bayrağına çok benzemektedir. 
(http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/ countryfacts/taiwan_flag. 
Html), (Bkz.: Şekil 8, s. 3137)

Filipinler’in ilk resmî bayrağı 1897’de Naic’deki Katipunan tarafından dizayn 
edilmiştir. Şimdiki bayrak ise Emilio Aguinaldo tarafından tasarlanmıştır. diğer 
ülkelerden farklı olarak Filipin bayrağı ülkenin savaşta olup olmadığını göstermesi 
açısından özeldir. Eğer ülke savaşta ise bayraktaki kırmızı ve mavi yer değiştirir 
(http://tr. wikipedia. org/wiki/ Filipinler_Bayra%C4%9F%C4%B1), (Bkz.: 
Şekil 9, s. 3137).

Hindistan bayrağı üç renkten oluşur. Üstte safran rengi, ortada beyaz renk ve 
altta da yeşil renk bulunur. Tam ortada ise Sarnath Aslan Sütunu’ndaki hukuk 
tekerleği dharma Çakra’yı simgeleyen deniz mavisi bir tekerlek vardır. Tekerleğin 
çapı beyaz şeridin genişliği kadardır ve üzerinde 24 çubuk vardır. Safran rengi 
cesareti, fedakârlığı ve feragat ruhunu; beyaz saflığı ve gerçeği; yeşil ise inancı ve 
bereketi temsil eder. (http://www.geocities.com/ hindoloji/hindistan/semboller.
htm) 

Günümüzdeki Moğolistan bayrağı 12 Şubat 1992 yılında kabul edilmiştir. 
1949 yılındaki bayraktan tek farkı sosyalist sistemi temsil eden yıldız simgesinin 
yerine ateşi temsil eden figürün konmasıdır. dikey yönlü kenarlarda kırmızı, 
ortada mavi şerit vardır. Soldaki kırmızı sütun ortasında “Soyombo” adı verilen 
ulusal amblem yer alır. Bu simgeyi; ateş, güneş, ay, yer, su ve taijitunun geometrik 
çizimleri meydana getirir. (http://tr.wikipedia.org/wiki /Mo%C4%9Folistan_
Bayra%C4%9F%C4%B1)

Nepal bayrağı dünyada dikdörtgen olmayan birkaç bayraktan birisidir (İsviçre, 
Vatikan ve Ohio) Sanki üst üste yapıştırılmış iki üçgen görünümü sergilemektedir. 
Nepal bayrağında hem güneş hem de ay bulunmaktadır. Güneş sarayı, ay ise 1951 
yılına kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini temsil etmektedir. (http://tr. wikipedia. 
org/wiki/Nepal_Bayra%C4%9F%C4%B1)

6. Üzerinde Hayvan veya Bitki Figürü Bulunan Ülke Bayrakları
Bu gruba giren ülkeler Sri Lanka, Bhutan ve Lübnan’dır (Bkz.: Şekil 10, s. 

3137). 
Sri Lanka bayrağı kalın bir sarı çizgi ile çevrelenmiş ve iki bölüme ayrılmıştır. 

Soldaki küçük bölümde dikey olarak turuncu ve yeşil iki şerit bulunur. Yeşil, 
Müslümanları, turuncu, Budistleri temsil etmektedir. Bayrağın daha geniş olan 
sağ kısmında ise bordo zemin üzerinde, elinde kılıç tutan sarı bir aslan ülkenin 
millî sembolüdür. Köşelerdeki pipul ağacı yaprakları ise Budizm’in temsilcisidir 
ve ülkedeki çoğunluğun inancını ifade eder. (http://sozluk. sourtimes.org/show.
asp?t=sri+lanka+bayragi)
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Bhutan bayrağı, çapraz olarak iki üçgen oluşturacak şekilde bölünmüştür. 
Renklerden birisi sarı, diğeri turuncudur. Üzerinde beyaz bir ejder figürü vardır. 
1960 yılında bugünkü biçimini almıştır. Ana renklerinde turuncuyu barındıran bir 
kaç bayraktan birisidir. Galler bayrağı ile beraber, dünyada üzerinde ejderha resmi 
bulunan iki ülkeden birisidir. (http://sozluk.sourtimes.org/show. asp?t=bhutan)

Lübnan bayrağı üstte ve altta kırmızı, ortada beyaz yatay şeritlerden oluşur. Tam 
ortada da sedir ağacı bulunmaktadır. Bu bayrak 7 Aralık 1943’te kabul edilmiştir. 
Kırmızı bağımsızlık için akan kanları, beyaz barışı ve dağlardaki karı, sedir ağacı 
ise ebediyeti ve istikrarı temsil eder. (Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish.irib.ir/
makale/367.htm)

7. Üzerinde Dinî Amblem ve Yazı Bulunan Ülke Bayrakları
Bu gruba giren ülkeler; Afganistan, İran, Suudi Arabistan, Kamboçya ve 

Gürcistan’dır (Bkz.: Şekil 11, s. 3137).
Afganistan bayrağı dikey yönlü siyah, kırmızı ve yeşil şeritlerden oluşur. Bu 

bayrak 4 Ocak 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Eski bayraktan farkı, ortadaki 
amblemin üst kısmına eklenen “şahadet” yazısıdır. Afganistan bayrağında 
amblem olarak, cami kullanılmıştır, (http://tr. wikipedia. org/wiki/Afganistan_
Bayra%C4%9F%C4%B1), (Bkz.: Şekil 12, s. 3137).

İran bayrağı, yatay yönlü, yukarıdan aşağıya, yeşil, beyaz ve kırmızı şeritlerden 
meydana gelmiştir. Yeşil ve kırmızı şeritlerin her birinin üzerinde, yan yana 
dizilmiş 11 tane (toplam 22 tane) “Allahü Ekber” lafzı vardır. Bayrağın ortasındaki 
simge ise “Kelime-i Tevhit”tir. (http://www. irankulturevi. com/turkce/iran/
bakis. htm) Eski İran bayrağında ise amblem olarak aslan ve güneş kullanılmıştır 
(Bkz.: Şekil 13, s. 3137).

Suudi Arabistan bayrağında ise yeşil zemin üzerinde, beyaz renkli “Kelime-i 
Tevhit” bulunur. Alttaki kılıç ise Suudi Hanedanı’nın geleneksel amblemidir ve 
Vahhabi gücünü simgelemektedir. (Sédiyanî, İ., 2007, http://turkish.irib. ir/
makale/367. htm)

Kamboçya bayrağında da yine dinî bir yapı kullanılmıştır. Altta ve üstte yatay 
yönlü mavi, ortada ise kırmızı bir şerit bulunur. Bayrağın ortasında ise beyaz 
renkli Angkor Tapınağı figürü vardır. Bu figür aynı zamanda Kamboçya devlet 
armasıdır. (http//sozluk. sourtimes. org/show. asp?t=kambocya+ bayragi)

Gürcistan bayrağı da son yıllarda değişen bayraklardan birisidir. 14 Ocak 2004 
tarihinden beri kullanılmaktadır. Bu yeni bayrak aynı zamanda Gürcistan’ın yeni 
lideri Mikhail Saakashvili’nin ulusal hareketinin bayrağıydı. Aslında beş haçlı 
bayrak tasarımının geçmişi XIV. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu dönemde 
Gürcistan beyaz zemin üzerine, kırmızı St. George haçını kullanmaktaydı. 
Beşinci George döneminde Moğol saldırılarının atlatılması ve ülkede birçok 
manastır ve kilise yapılmasının ardından Gürcülerin dindarlığını temsilen dört 
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küçük haç daha bayrağa eklenmiştir (http://sozluk. sourtimes. org/show. 
asp?t=gurcistan+bayragi), (Bkz.: Şekil 14, s. 3138).

8. Üzerinde Amblem Bulunmayan Ülke Bayrakları
Bu gruba giren ülkeler: Libya, Endonezya, Tayland, Rusya ve Ermenistan’dır. 

(Bkz.: Şekil 15, s. 3138).
Libya yeşil düz bir zeminden oluşan bir bayrağa sahiptir. Tek renkten meydana 

gelir ve üzerinde herhangi bir arma, yazı veya simge yoktur. Bu görünümüyle 
dünyadaki tek bayraktır. 

Libya daha önceki dönemlerde farklı bayraklar kullanmıştır. 1951’de İtalya’dan 
bağımsızlık kazanıldıktan sonraki bayrağı kırmızı, siyah ve yeşilden oluşmakta ve 
ortasında da beyaz bir ay yıldız bulunmaktaydı. 1969 yılındaki darbeden sonra 
ülkenin ismi Libya Arap Cumhuriyeti oldu ve bayrak değiştirilerek, diğer Arap 
ülkelerinin bayrakları gibi yapıldı. 1972’de Arap Cumhuriyetleri Federasyonu’na 
üye olunca, bayrak yine değiştirildi ve Suriye ve Mısır’ın kullandığı ortak bayrağa 
geçildi. 8 Mart 1977’de ülkenin adı Libya Arap Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
yapıldı. 11 Kasım 1977 yılında Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ın İsrail ile 
masaya oturmasının ardından bu bayrak da değiştirilmiş ve bugünkü yeşil bayrağa 
geçilmiştir, (http://tr. wikipedia. org/wiki/Libya_Bayra%C4%9F%C4%B1), 
(Bkz.: Şekil 16, s. 3138).

Endonezya bayrağı da en sade bayraklardan birisidir. Yatay yönlü kırmızı ve 
beyaz iki şeritten oluşur. Kökeni XIII. yüzyıldaki imparatorluk bayrağına dayanır. 
Kırmızı cesareti, beyaz ruhu temsil eder. (http://en.wikipedia. org/wiki/Flag_of_
Indonesia) Monako bayrağı ile aynıdır. Singapur bayrağından farkı ise, Singapur 
bayrağının sol üst köşesinde hilal ve yıldızların olmasıdır. Polonya bayrağında ise 
renkler yer değiştirmiştir (Bkz.: Şekil 17, s. 3138).

Tayland bayrağı, yatay yönlü 5 şeritten meydana gelmektedir. Kenarlarda 
kırmızı, ortada mavi, her ikisi arasında da beyaz şeritler bulunmaktadır. Kırmızı 
canlılığı ve hayatı, beyaz Budist inancının saflığını ve temizliğini mavi ise 
monarşiyi temsil etmektedir. Mavi ve beyaz şeritler I. dünya Savaşı sırasında 
eklenmiştir. (http://worldatlas. com/webimage/flags/countrys/asia/thailand. 
htm)

Rusya bayrağı da yine yatay yönlü üç şeritten meydana gelmiştir. Beyaz en 
üstte, mavi ortada ve kırmızı en altta yer alır. Beyaz; barış, temizlik ve gelişmişliği 
ifade eder. Mavi sadakati, kırmızı ise enerji ve gücü temsil eder. (http://en. 
wikipedia. org/wiki/Flag_of_Russia)

Ermenistan bayrağı üstte kırmızı, ortada mavi ve altta turuncu olan üç yatay 
şeritten meydana gelmiştir. 24 Ağustos 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Kırmızı 
savaşlarda hayatını kaybeden Ermeni askerlerinin kanını temsil eder. Turuncu 
verimli toprakları ve tarımı, mavi ise gökyüzünü ve parlak geleceği ifade 
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etmektedir. (http://worldatlas.com/webimage/flags/countrys/mideast/arme 
nia.htm.)

B. Renklerine Göre Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri Bayraklarının Tasnifi
Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin bayraklarının büyük bir kısmı ya kırmızı ya 

da beyaz rengin hâkim olduğu bayraklardır. Bu renkler 56 ülkenin 46’sında ya 
bayrak zemin rengi, ya şerit hâlinde veya bayrağın bir ögesi olarak yer almaktadır. 
Bu iki renk en fazla tercih edilen renklerdir. 

Bayraklarda üçüncü en fazla tercih edilen renk yeşildir (24 ülke). dördüncü 
sırada 18 ülke ile mavi veya lacivert renk, beşinci sırada 14 ülke ile siyah renk 
kullanılmıştır. 

Bayraklarda en az kullanılan renkler ise 11 ülke ile sarı renk ve 5 ülke ile turuncu 
renktir. Bunların dışındaki renkler ise bir veya iki ülke bayrağında bulunmaktadır. 

Tablo 1: Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri Bayraklarında Renklerin Görünme 
Sıklığı

Renkler Bu Rengin Bulunduğu
Ülke Sayısı

Bu Rengin Olmadığı
Ülke Sayısı

Kırmızı 46 10

Beyaz 46 10

Yeşil 24 32

Mavi/Lacivert 18 38

Siyah 14 42

Sarı 11 45

Turuncu 5 51

Kaynak: Ülkelerle ilgili internet siteleri ve Coğrafya atlasları

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ülkelerin tarihî geçmişleri bayrakların şekillenmesinde çok önemli bir 
role sahiptir. Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin bayraklarına bakacak olursak 
her ülke bayrağını şekillendirirken az veya çok geçmişinden etkilenmiş ve 
mümkün olduğunca geçmişini yeni nesillere aktarabilmek için bayrağı bir araç 
olarak kullanmıştır. Ortak bir yaşamı veya coğrafyayı paylaşan ülkeler bunu 
bayraklarına da yansıtmışlar ya aynı renkleri veya benzer amblemleri bayraklarına 
yansıtmışlardır. 

Ülkeler amblem olarak genelde, güneş, ay ve yıldızın farklı formlarını 
kullanmışlardır. 
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Bunun dışında çeşitli bitki veya hayvan motifleri de kullanılmıştır. En fazla 
rastladığımız bayrak türlerinden birisi de genelde iki veya üç rengin bayraklarda 
yatay veya dikey yönlü kullanılmasıdır. 

Ülke bayraklarını şekillendiren faktörlerden bazıları şunlardır; 

a) Etnik köken birliği (Arap ülkelerinde olduğu gibi), 
b) din birliği (İslam ülkelerinde hilal ve yıldızın kullanılması gibi), 
c) Siyasi birlik (Sosyalist ülkelerde kırmızı zemin ve sarı yıldızın kullanılması 

gibi). 

Bunların dışında ülkelerin kültürel yapıları, gelenek ve görenekler, kutsal 
yerler ve değerler bayraklarda az veya çok kendine yer bulmuştur. 

Bayrakların değiştirilmesinde rol oynayan en önemli faktörler: Savaşlar, 
iktidar değişiklikleri ve siyasi rejim değişiklikleridir. Hele Orta doğu, Kafkaslar, 
Uzak doğu gibi bölgelerde savaşların hiç bitmemesi ve değişik periyotlarla 
tekrarlanması ülke bayraklarına da çok çabuk yansımaktadır. 

Bayraklara renkleri açısından bakacak olursak en fazla kullanılan renkler 
kırmızı ve beyazdır. Birçok ülke bayrağında kırmızı, ülkelerinin bağımsızlığı için 
savaşırken ölenlerin kanını temsil eder. Bu da gösteriyor ki, bütün bu coğrafyalar 
belli zamanlarda savaşlara sahne olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 
Barışa olan özlem beyaz renk ile bayraklardaki yerini almıştır. Yeşil renk ise bazı 
ülke bayraklarında İslamiyet’i temsil etmektedir. 

Sonuç olarak bu coğrafyalarda insanlar yaşadıkça savaşlar devam edecek, yeni 
yeni ülkeler tarih sahnesine çıkacak, siyasi rejimler değişecektir. Bu da doğrudan 
ülke bayraklarına yansıyacaktır. Bayraklar sadece amblemlerden ve renklerden 
ibaret değildir. Aslında bir ülkenin binlerce yıllık tarihi, kültürü, gelenekleri ve 
geleceği o küçük kumaş parçasına sığdırılmıştır. Ülke bayraklarına bakarken artık 
bir de bu açıdan değerlendirmeliyiz (Bkz.: Şekil 18, s. 3138-3139).
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