D
Dün
nya
ada Ko
oreeyaa

Mü
ündəriccat

11. Müqəddimə
22. Tarix
33. İqtisad
di İnkişaff
44. Demo
okratiyanın Qəbullu
55. Cənub
bi Koreyaa Dünya SSəhnəsin
ndə

1

1. M
Müqəddiimə
Koreya Respubllikası(Cənub
bi Koreya) Koreya yarrımadasının yarısını təəşkil edir. Qərb
tərəffdən Çin saahillərinə uzzanan Sarı dənizlə, şə
ərq tərəfdən Yaponiyaaya uzanan Şərq
dənizzi ilə əhatəə olunmuşd
dur. Yarımaadanın şimaal hissəsind
də Koreya Xalq Demo
okatik
Resp
publikası(Şim
mali Koreya) yerləşir.

Ümu
umi
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Ö
Ölkənin Rəssmi Adı: Korreya Respubblikası
C
Coğrafi Mövvqeyi: 38°ve
e 33°coğraffi enlik və 12
26°coğrafi uzunluq.
u
2
əərazisi: 100,266km (20
013)
P
Paytaxtı: Seeul (9,926,000) (2013)
Ə
Əhalisi: 50,2
220,000(2013)
Ə
Əhali sıxlığı: 501 nəfər//km2(2013))
D
Dili: Koreya Dili (Yazı sistemi: Hanggeul)
D
Din: Buddizzim (22.8%), Protestannt (18.3%), Katolik (10.9%), Digəər (1.1%), Dinsiz
D
((46.9%)
∙ İİdarə etmə forması: Prrezident Resspublikası
∙ O
Orta tempeeratur: ‐2.5℃
℃ (Yanvar)) 25.4℃ (Avqust)
(
∙ M
Milli bayraq
q: Teqıkki (T
Taegeukgi)
∙ M
Milli Gülü: Muqunqha
M
(Mugunghw
wa ‐ Suriya Hibiskusu)

Econ
nomie
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

N
Nominal GD
DP: 1,417 milyard
m
US $ (2014)
A
Adambaşına düşən ÜD
DM (nominaal): 28,101 US
U $ (2014)
Ü
Ümum Milli Gəlir (PPP): 1,779 mil yard US $ (2014)
A
Adambaşına düşən ÜD
DM (PPP): 355,277 US $ (2014)
N
Nominal ÜM
MG: 1,366 Milyard
M
US $ (2014)
A
Adambaşına düşən ÜM
MG (nominaal): 27,090 US
U $ (2014)
G
GNI (PPP): 1,746
1
milyard US $ (20014)
A
Adambaşına düşən (PP
PP): 33,620 US $ (2014)
İİxrac: 573 milyard
m
US $ (2014)
İİdxal: 526 milyard
m
US $ (2014)
G
Gəlirlərin təəmərgüzkəşşmə əmsalı (Gini index)) 31.1 (2011
1)
İİnsan inkişaafı əmsalı (H
HDI): 0.891 ((15th)(2013
3)
Ə
Əsas Sənayye Sahələri: Yarımkeçirrici, Avtomobil, Gəmiq
qayırma, El ektronik, Mobil‐
M
TTelekommu
unikasiya, Metallurgiya
M
a Sənayesi
∙ P
Pul vahidi: Von
V (KRW, Koreya Res publikası Vo
onu) (1 US $ = 1,060 voon) (2014)
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2. T
Tarix
QƏD
DIM KORE
EYA
Hələ Erkən Daş Dövründən et ibarən Ko
oreya Yarıımadasındaa məskunlaşma
form
malaşmağa başlamışdır.
b
. Tunc dövrründə ilk rəsmi dövlət Qocoson(Q
Qədim Coson)‐un
əsasıı qoyulur. Koreyalılarr hesab ediirlər ki, Qoccosonun əsası ‘Ulu Daanqun’tərəfindən
qoyu
ulub. Əfsan
nəyə görə Danqun i nsanlarla yaşamaq
y
üçün
ü
səmaadan gələn kral
Hvan
nunq(Hwanung)la ayın
nın oğludurr. Qocoson
n Krallığı Koreya yarım
madasının şimal
hissəəsiylə bu günkü Mancu
uriyaya qədəər olan ərazzini idarə ettmiş və öz hhökmranlığını e.ə
108‐cci il Xan Sülaləsi tərəfin
ndən sonu qqoyulana kimi davam etdirmişdir.
e

KOR
REYANIN ÜÇ KRAL
LLIĞI
Üç K
Krallıq e.ə I əsrdən eramızın VIII əsrinə kim
mi Koreya yarımadasıının hökmrranlığı
uğrunda bir‐biriilə mübarizə aparmışddılar. Bunlardan Qoqurryo yarımaddanın şimalında,
erləşmişdir. Üç Krallıq 676‐cı ildə
ə Şilla
Bekcce şimal‐qərrbində, Şillaa isə şimal‐‐şərqində ye
tərəffindən vahid krallıq olaraq birləşddirilmişdir. 935‐ci il Koryo Krall ığına tabe olana
qədəər Şillanın başçılığı alttındakı Üç Krallığın birləşməsiyl
b
ə X əsrin əvvəllərinə kimi
yarım
madada uzu
un müddətli sülh bərqəərar olmuşd
dur. Beləkki, Üç Krallığğın birləşmə
əsi ilə
elm və incəsənəət inkişaf etmiş xüsusiilə ədəbiyyat, buddizm
m, arxitektuura, astrono
omiya
və kəənd təsərrüfatı sahələrrində ciddi ddəyişikliklərr baş vermişşdir.

Ko
oreyada Diin
Budd
dizm Koreya
ada 372-ci ildə Çinin vvasitəsilə ta
anıdılmağa başlanmış
b
və qısa müddət
ərzində Koreyalılların düşünc
cə tərzinə, m
mədəniyyətinə və mənəvi həyatına sirrayət etmişdir.
Budd
də olunmuşd
dizm Üç Kra
allıq dövründ
dən Koryo K rallığına kim
mi rəsmi din kimi istifad
dur.
Coson
n xanədanlığ
ğının hakimiy
yyəti illərind
də (1392-19110) isə Konfutsiçilik öllkənin idərəç
çilik
ideologiyasına çe
evrilmişdir.
Kato
oliklik XVII
II əsrin ax
xırları Prote
estantizm isə XIX əs
srin axırlarıından etiba
arən
Yarım
madada tanıdılmağa başlamışdır. H
Hakim dairəələr əvvəlcə xristianlığaa mane olmağa
çalışssalarda XIX
X əsrin sonu
u və XX əsrrin əvvəllərin
ndə bu dinə inananların sayı artmaq
qda
davam
m etmişdir. Bu gün Kore
eyalıların 30
0%-i özlərini Xristian dininə mənsub
b edirlər. La
akin
Müassir Koreyad
da Buddizm
m hələ ki ööz üstünlüy
yünü saxlam
maqdadır. D
Digər tərəfdən
Konfu
utsiçilik dəy
yərləri də so
osial normaalarda, xüsussilə Koreyalıların iş etiikasında böy
yük
təsirəə malikdir. Bundan
B
başqa
a Koreyada İslam dini daxil
d
olmaqla
a digər dinlərrə də azad in
nam
mövc
cuddur.
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KOR
RYO VƏ COSON
C
< Ko
oryo >
Koryo Krallığı Şillanı
Ş
özün
nə tabe eddərək 935‐cci ildən etibarən hökm
mranlıq etməyə
başlaadı. Koryo hökmranlığı
h
dövründə B
Buddizm rə
əsmi dinə çe
evrilməklə yyanaşı bu dö
övrdə
müxttəlif Buddizzm əsərləri və incəsən əti yaranmağa başlam
mışdır. Krallııq həmçinin
n açıq
xaricci siyasəti dəstəkləmiş
d
şdir. Məhz buna görə
ə Koryo Krrallığının xaaricilər arasında
Koreya olaraq taanınması bu
u dövrə təsaadüf edir.
Koryo öz hökmrranlığını XIV
V əsr Cosonn xanədanlığının yüksə
əlişinə kimi təxminən 470
4 il
davam etdirmişdir.

Koryyo Tripitak
kası
Koryo
o Tripitakassi Buddizmin
n müqəddəs yyazılarının dünyadakı ən geniş külliyy
yyatıdır. 81,2
258
taxtaa lövhədən ibarət olan bu
b külliyyatıın XIII əsrdə Koryo Kr
rallığı dövrüündə toplanm
ması
Budd
dizmin Monqol işğallarından qorunm ası məqsədin
ni daşıyırdı. Hər lövhən in iki tərəfində
təxm
mini 320 Çin heroqlifi, ümumi olaraqq 52 milyon heroqlif yük
ksək dəqiqlikklə oyulmuşd
dur.
Bütün
n külliyyatda
a heç bir cüz
zi səhvə beləə rast gəlinm
mir.

< Cikkci (Jikji) >
Cikci Koreya Buddizm sənədlərinə
s
ə verilən müxtəsər addır. Buu sənəd Koryo
K
s dövründə 1377 ci ildə Heunqdok Məbəd
dində yazıla n Böyük Bu
uddist
xanəədanlığının son
Rahib
blərinin Zen
n Təlimləri Antologiya sını təşkil edir.
e
Cikci dünyada
d
dəəmir çap alə
əti ilə
çap o
olunan ən qədim
q
kitab hesab olunnur. Bu kitab İohann Qutenberqinn 1450‐ci ildə çap
etdiyyi Qutenberrq Bibliyasın
ndan da 788 il əvvəl çap olunmuşd
dur. Jikji haal hazırda Fransa
Milli Kitabxanassının Şərq Əlyazmalarrı şöbəsində qorunma
aqdadır. Kittab 2001‐ci ildə
W
proqrramına daxiil edilmişdirr.
UNESSCO tərəfindən MOW(The Memo ry of The World)

< Co
oson >
Coso
on sülaləsinin əsası 139
92‐ci ildə ö lkənin payttaxtı olaraq Hanyangınn(Bu günkü Seul)
əsasıını qoyan General Yi So
onggye tərəəfindən qoyulmuşdur.
Krallıq 1910‐cu il Yaponiyanın istilasınna kimi 518 il davam ettmişdir. Kraallıq Konfutssiçiliyi
rəsm
mi idarəçilikk prinsipi olaraq
o
əsas saymışdır.. Beləki, bu
u prinsipin nəticəsi olaraq
o
cəmiiyyətdəki ictimai davvranış şəki llərində biir‐birindən kəskin şəəkildə fərqlənən
təbəqələr meyd
dana gəlmişşdir. Məmuurlar Konfuttsiçi dövlət imtahanlarrındakı nəticələr
əsasıında idarəççiliyə seçilmişdir. Haakimiyyətinin orta dövründə
d
Krallıq iki dəfə
Yapo
oniya və Mancurya
M
hücumuna m
məruz qalm
mışdır. Hakkimiyyətin iikinci yarısından
etibaarən kənd təsərrüfatın
t
nda, texnikaada və ticaarət əlaqələ
ərində inkişşaf başlanm
mış və
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XVIII əsrdə siyassi stabilliyə nail olunmuuşdur.
eçə xarici müdaxilələrə
m
ə məruz qaalır ki,
Krallığın son dövrlərindən etibarən Kooreya bir ne
müdaxilələrrin bir çoxu
u XX əsrin beynəlxalq gücləri arasındakı
a
toqquşmalaarının
bu m
nəticcəsi idi.

Han
nqıl (Hang
geul): Koreya Əlifba
ası
Kral Böyük Seco
onq (1418–14
450) Koreyaa tarixinin ən
ə əzəmətli kralı olaraq tanınır. O, öz
miyyəti illərində elmi təədqiqat orq anı olan Cip
phyoncon-u inkişaf etd
dirir. Bu organ
hakim
1443-cü ildə Korreya əlifbası olan Hanqııl(Hangeul)-ıın əsasını qo
oymuşdur. B
Bunun sayəsində
Korey
ha cox istifadə
yalılar Çin Heroqliflərin
H
dən fərqli o lan fonetik üslubdakı Hanqıldan dah
etməy
yə başlamışşdırlar. Lak
kin buna b
baxmayaraq elmi sahələrdə Çin H
Heroqlifləri öz
üstün
nlüyünü saxllamaqda dav
vam etmişdi r. Əksər ədəbiyyatların bu heroqlifflərlə yazılm
ması
bir çox koreyalın
nın Hanqılla yanaşı herooqlifləri də oxuya
o
bilməsinə səbəb ol muşdur. Hanqıl
əlifbaasındakı sam
mit və saitlər
rdən ibarət h
hərflərin hərr hansı bir səəsi qeyd edəə biləcək yük
ksək
məntiqliyi və sad
dəliyi bu əlif
fbanın öyrənnilməsini asa
anlaşdırır. Belə
B
ki, bir neçə saat sərf
s
etməklə əlifbanı asanlıqla
a
öyr
rənmək müm
mkündür. Məh
hz bu səbəbd
dən Hanqıl d
dünyanın ən elmi
e
yazı ssistemi olara
aq qalır.

Qədim kəndləər: Hahoi və
v Yanqdo
onq
Haho
oi və Yanqdon
nq, soyların nəsildən nəssilə ötürülərəək 500il dava
am etdirildiyyi Koreyanın
n ən
qədim
m kəndləridirr. Təbii gözəəlliyə və hüssunkar mənzərəyə malik olan bu kənndlərdə yaşay
yan
sakin
nlər keçmiş Konfutsiçi
K
ədiblərinin
ə
həəyat tərzlərini və ənənələrini irs alaaraq indiyə kimi
k
qoruy
yub saxlamışşdırlar. Bu kəndlər
k
indi d
də milli tarix
xə və ölçülməəz dəyərə maalik olan keçmiş
adət--ənənələrə ma
araq oyadırlar. Bu iki qəədim kənd 20
010-cu ildə UNESCO’-nu
U
un Dünya İrs
sinə
daxil edilmişdir.

BÖL
LÜNƏN YARIMADA
Y
A
<1M
Mart həraakatı. >
Yeni əsrin şəfəq
qləri, Koreyya Yarımaddası üçün heç
h yaxşı nə
əticələr verrmədi. Yaponiya
impeeriyalizminin
n ilkin dövrlərində, 19 10‐cu ildə Yaponiya
Y
Ko
oreyanı özüünə birləşdirir və
bund
dan sonra Koreya
K
xalqı öz suverennliyini bərpaası uğrunda qızğın mübbarizəyə başşlayır.
1marrt 1919‐cu ildə Koreyyanın 33 göörkəmli lide
eri tərəfindən imzalannmış İstiqlaliyyət
Bəyaamnaməsi elan
e
olundu. Yaponiyya işğalına qarşı olan bu milli aayaqlanma ölkə
daxilində və ölkə xaricində siyasi vee silahlı qarrşıdurmanın
n böyüməs inə səbəb oldu.
Nəticcədə Çinin Şanxay
Ş
şəhə
ərində Koreeya Müvəqq
qəti Hökumə
ətinin əsası qoyuldu.
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< Azzadlıq və Müharibə
M
>
Koreya Yarımad
dası 1945‐cci il II Dünnya Müharribəsindəki Yaponiyannın məğlubiyyəti
nəticcəsində öz azadlığını
a
bərpa
b
edə bbildi. Yarımaadanın 38‐cci coğrafi ennliklə iki hissəyə
bölünməsi hələ Sovet qoşunlarıyla A
Amerika qoşşunlarının yarımadada
y
qalan Yaponiya
ordusunun tərkki silah etd
diyi vaxt m
meydana gəlmişdi. Yə
əni Koreya artıq iki super
s
qüvvvənin arasında geosiyassi qurban m
mövqeyinə düşmüşdü.
d
15 A
Avqust 1948
8‐ci ildə yarrımadanın ccənubunda demokratik prinsiplərrə və azad bazar
iqtisaadiyyatına əsaslanan Koreya Resspublikası yaradılmış
y
və BM‐in nəzarəti alltında
Koreyanın Milli Məclisinə seçkilər keeçirilmişdir.. Seçkilərdə
ən sonra A
Amerikada təhsil
görm
müş Dr. Sın
ngman Li Milli Məcliis tərəfində
ən ölkənin ilk prezideenti seçildi. Eyni
vaxtd
da Sovetlər İttifaqının dəstəyi və Kim İl Songgun başçılığ
ğı ilə yarımaadanın şimaalında
KXDR
R‐in əsası qo
oyuldu.
Məxffi sənədlərəə əsasən Şiimali Koreyya Sovetlər İttifaqının dəstəyi ilə 25 iyun 19
950‐ci
ildə Cənubi Koreyanın əraazisinə istillaçı şəkildə
ə hücum ettmişdir. Buu hücum Ko
oreya
Müharibəsinin başlanmasın
b
ndan və gəl əcəkdəki be
eynəlxalq qarşıdurmaddan xəbər verirdi.
v
Müharibənin baaşlandığı üçç gün ərzinddə Seul, avvqust ayına qədər isə ccənubdakı liman
şəhəəri Busan isstisna olmaqla bütün yyarımada Şimali
Ş
Koreyya Ordusu tərəfindən işğal
olund
du.
BMTT‐nin Təhlükkəsizlik Şurası dərhal Koreyaya 21
2 ölkədən qoşun və tibbi heyyə
ətinin
köməəyə getməssi barədə qətnamə
q
qəəbul etdi. General
G
Doq
qlas McArtuurun başçılığı ilə
19500‐ci il 15 seentyabrda İnçon
İ
çıxışı həyata ke
eçirildi və Şimali
Ş
Koreyya qüvvələri Çin
sərhəəddinə qədər geri otuzduruld u. Lakin Çinin müh
haribəyə m
müdaxilə etməsi
nəticcəsində BM
M ordusu ye
enidən cənnub tərəfə geri çəkilm
mək məcburriyyətində qaldı.
mali Koreyaa ordusunun
19511‐ci ild 4 yan
nvarda Seul yenidən Şim
n əlinə keçddi.
Bund
dan sonra əksəriyyəti
ə
Amerika əssgərlərindən təşkil olu
unan Cənubbi Koreya və BM
ordusunun həm
mləsiylə Şimaali Koreya vvə Çin ordussu 38‐ci coğ
ğrafi enliyə kimi geri çə
əkildi.
Müharibə nəticcəsində inssan tələfatıı və sosial xaos kimi ciddi nətiicələrlə bərabər
yarım
madadakı həyat demək olar ki m
məhv olmuş,, Yaponiya müstəmləkkəçiliyi dövrründə
qurulan bütün infrastruktura tam şəki ldə sıradan çıxmışdı.
Qard
daş savaşı 19
953‐cü ilin İyul
İ ayında Atəşkəslə dayandırıldı
d
.
Atəşkəs indiyə kimi davam
m edir. Mühharibədən öncə
ö
Amerika və Soveet İttifaqı 38‐ci
coğraafi enliyi səərhəd olaraaq təyin etssələr də, müharibədən
m
n sonra Hə rbi Demarkkasiya
Xətti yeni sərhəəd olaraq təyin
t
olunddu. Bu xətt isə öz növvbəsində 4 km genişliyində
ə əhatə olu nmuşdur. DMZ
D
iki Korreya arasınddakı hərbi təmas
t
DMZZ(demilitarizzed zone)‐lə
xəttini əhatə edən bufe
er bölgəsi xüsusiyyə
ətinə malikkdir. Hal hazırda Ko
oreya
publikasının əhalisi 50 milyon
m
KXDR
R‐in əhəlisi isə 25 milyo
on nəfərdir .
Resp
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3. İqtisadi İnkişaf
19611‐ci ildən 19
979‐cu ilə kimi hakimiyyyətdə olan Prezident Pak Conghi nin rəhbərlliyi ilə
iqtisaadi inkişafaa yönələn Koreya, d övlət nəzaarəti altında
a ixrac təm
mayüllü iqtisadi
siyassətə keçdi. Prezident Pak
P “Han ççayının möccüzəsi”adını verdiyi buu siyasətlə sanki
böyü
ük iqtisadi dönüşümün
d
n müjdəsini verirdi. İqttisadi ikişaffa yönələn ‘5 illik plan
n’ında
preziident əsassən məşğulluğu və Koreyanın iqisadi rə
əqabətini aartıracaq böyük
b
korperativ firmaaların genişlləndirilməsiinə üstünlük verirdi.
Hələ 1960‐cı illərin əvvə
əllərindən eetibarən İd
dxal təmayyüllü sənayye(ISI)dən ixraca
yönəələn siyasətti nəticəsində Cənubi Koreyada artıq ilkin iqtisadi inkkişaf göstərriciləri
özün
nü biruzə veerməyə başlamışdı. İxrracat yönüm
mlü siyasətlə hökumət tekstil və geyim
g
sənayesi kimi Ko
oreyanın üsstünlüyə maalik olduğu yüngül sənayeyə dəstəək verirdi. 1960‐
1
cı illəərin sonu və
v 1970‐ci illərdə dövləət yenidən sənayenin yönünü yüüngül sənayyedən
ağır və kimya sənayesinə
s
doğru dəy işdirdi. Dəm
mir polad, əlvan metaal, gəmiqayyırma,
elekttron və kimya istehsalı əsas sənayye sahələri kimi
k yer tuttaraq iqtisaddi inkişafa böyük
b
təsir göstərdi.
19811‐ci ildə İq
qtisadi siyassətdə Tədqqiqat və İn
nkişaf(R&D)) strategiyaasının ön plana
çəkilməsilə 1980
0‐ci illərin axırından
a
ettibarən texn
niki və elekttron avadannlıqların iste
ehsalı
artm
mağa başlad
dı. Samsungg, Hyundai və LG kimii müxtəlif şirkətlərin
ş
qqlobal səviyyyədə
inkişaaf etməsi 1990‐cı illə
ərin əvvəlləərinə kimi davam edə
ən ixrac tə mayüllü iqtisadi
siyassətin nəticəəsi idi. Dövlət digər səənaye və so
osial infrastrukturaya ddiqqət ayıraarkən
dövləətin dəstəyii ilə böyük şirkətlər
ş
ağı r və kimya sənayesinə
s
sərmaye qooyurdular.
19700‐ci illərdə kənd
k
təsərrüfatı və aqrrar sektorun
n yeniləşdirrilməsi üçünn Semaıl(mə
ənası:
yeni kənd) həraakatı yayılm
mağa başladdı. Bu hərəkat əsasən aqrar kənddlərin inkişafına,
h
səv iyyəsinin yüksəldilmə
y
əsinə yönəəlmişdi. Semaıl
əkinççi və fermerlərin həyat
Həraakatının prinsipləri, digər inkkişaf etmə
əkdə olan ölkələr tərəfindən
n də
mənimsənilərəkk tətbiq olu
unmaqdadırr. Müasir dövrdədə
d
Cənubi
C
Koreeya bu sahədəki
təcrü
übələrini o ölkələrlə
ö
bölüşür.
b
Cənu
ubi Koreyan
nın dövlət nəzarətli
n
ixxrac təmayü
üllü iqtisadi inkişaf strrategiyası böyük
b
müvəəffəqiyyət qazandı.
q
Be
eləki II Dün ya Müharib
bəsindən so
onra beynəəlxalq yardım
mdan
asılı o
olan ölkə, in
ndi digər ölkələrə beynnəlxalq yard
dım göstərirr. Cənubi Kooreya 2014‐‐cü ilə
görə dünyanın 5‐ci
5 ixrac ölkkəsi və 7‐ci idxal ölkəsidir.

WEL
LKE ELEM
MENTEN HEBBEN
N INVLOE
ED GEHA
AD OP ZZUID-KOR
REA'S
ECO
ONOMISCH
HE GROE
EI?
Cənubi Koreya
a özünün güclü lide
erləri, təcrü
übəli bürok
kratiyası, ffəal və ixtisaslı
işçi q
qüvvəsi sa
ayəsində iq
qtisadi inkişşafa nail ollmuşdur. İx
xracatı gennişləndirmə
ək və
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yeni sənaye sa
ahələrinin yaradılmassı istiqamə
ətindəki hö
ökumətin ssubsidsiyala
arına
yerli sabhibkarrlar da əzm
m və məsulliyyətlə mü
üsbət reaks
siya göstərrmişdirlər.
Konffutsi dəyə
ərləri kore
eyalıların təhsil hə
əyatında, şəxsi, icctimai və ailə
mün
nasibətlərin
ndə, xüsus
silə böyükllərə qarşı münasibə
ətlərində çoox mühüm
m yer
tuturr. Cənubi Koreyanın sənayelə
əşməsilə birgə demək olar ki, bütün Korreyalı
işçilə
ər yeni bilikklər və yen
ni qabiliyyə
ətlərə asanlıqla sahib olmuşdulaar.
Eynii zamanda
a ölkədəki açıq iqtissadi siyasə
ət yüksək səviyyəli institutların və
texnologiyalarıın xarici ölkələrdən
ö
buraya gəlməsini
g
asanlaşdıırmışdır. Xarici
X
səhm
mdarlar və Cənubi Ko
oreyanın yyüksək yerlli yatırımları birtərəfddən ağır sə
ənaye
sahə
ələrini inkişşaf etdirir, digər tərrəfdən Korreyadan xa
aricə gedəən işçi qüv
vvəsi
ümu
umi iqtisadi inkişafa töhfə verirrdi. 1960-c
cı illərin orrtalarındann 1970-ci illərin
i
axırlarına kimii Cənubi Koreyadan
K
n Qərbi Almaniyaya
A
işləməyəə gedən kö
ömür
məd
dənçiləri və
ə tibb bacıla
arı buna m
misal ola billər.
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4. D
Demokra
atiyanın
n Qəbulu
u
Cənu
ubi Koreya xalqı həmiişə öz azaddlığı və dem
mokratik qa
anunlar uğğrunda müb
barizə
aparmışdır. 196
60‐cı ildən sonra
s
ölkə, Prezident Pak
P Chong‐hi və iki ge neral tərəfiindən
dur. 1993‐cü ildən etibbarən ölkəyyə, azad seçkilər əsasıında seçilən
n sivil
idarəə olunmuşd
liderlər başçılıq etməyə başşlamışdır.
Cənu
ubi Koreyan
nın qəzet, te
eleviziya kaanalları və digər
d
kütləvvi informasiyya vasitələrri heç
bir təzyiq olmadan öz mü
üxtəlif fikirləərini azad şəkildə ifad
də edə bilirrlər. İnternet və
sosiaal şəbəkələrrdən hər yerdə istifadəə olunur. Tə
əcili mesajlaşma və digəər rabitələrr artıq
cənu
ubi koreyalıların, xüsusiilə cavan nəəslin barmağı ucundadır.
Cənu
ubi Koreyan
nın güclü iqttisadiyyatı ddemokratikk təzyiqlər dövründə
d
həəyata keçm
mişdir.
Bu ccür iqtisadi inkişaf tədricən dem
mokratik ke
eçidə rəvacc verdi. Buuna baxmayyaraq
iqtisaadi inkişaf, sosial və iq
qtisadi bəraabərsizlik kimi, həlli da
aha çox dem
mokratikləşməyə
bağlı olan ünsürrləri də özüyylə birgə gəətirdi.
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5. C
Cənubi Koreya
K
Dünya
D
S
Səhnəsin
ndə
Koreya əsrlər bo
oyu ‘Tərkidü
ünya Krallıqq’ olaraq tan
nınmışdır. Buna
B
baxmaayaraq ticarrət və
immiqrasiya həəmişə yarım
madada müüəyyən qəd
dər mövcud
d olmuşdurr. Tarixi mə
ədəni
ntılar və keeçmiş yazılaar Koreya YYarımadasın
nda çoxlu mədəniyyət
m
mübadilələ
ərinin
tapın
mövccud olduğu
unu göstərirr. Məsələn,, cənub şərqi asiyalıla
arın və Çinddən keçən Ərəb
tacirlərinin buraaya gəldiyi barədə tappıntılar mövvcuddur. Hə
əqiqətən yaarımadanın şimal
şərqiində yerləşən Şillanın paytaxtı Qyyongcu Asiyyadan Avro
opaya uzanaan İpək Yollunun
şərq terminalınıı təşkil edird
di.
Müasir dövrdə Koreya beyynəlxalq ictiimaiyyətin bir hissəsi olaraq
o
öz yyerini tutmu
uş, bu
öz növbəsin
ndə dünyan
nın koreyallılardan, Ko
oreyanın mədəniyyətinndən və sə
ənaye
da ö
məhssullarından istifadə etm
məsinə imkkan vermişd
dir. Bu gün koreyalı
k
uniiversitet təlləbəsi
smarrtfon vasitəəsilə xarici ölkələrdəki icmalarla əlaqə saxla
aya bilir, İnngilis dilini və
v ya
digərr xarici dili öyrənməklə
ö
ə dünyanı gəəzməyi və görməyi
g
arzu
ulayır.
Bir ço
ox cəhətdən, müasir elektron rabbitə vasitələri artıq İpəkk Yoluna ekvvivalent olaa bilər.
Əgərr internetd
dən söz açsaq,
a
Cənnubi Koreyya bu sah
hədə dünyyanın ən öncül
milləətlərindən biridir.
b
Onun informassiya magistrralı geniş və əhatəlidirr. Koreyalılar bu
cür kommunikaasiya vasitə
ələrilə nəsi llər boyu ötürülən
ö
Koreya məddəniyyətinə yeni
zənginliklər qazzandıraraq öz fikirləriini, təcrübə
ələrini və biliklərini bbaşqa insanlarla
bölüşşürlər.
Mədəni mübadiilə tarix boyyu beynəlxaalq əlaqələrrin inkişafında açar rollunu oynam
mışdır.
Getd
dikcə qarşılııqlı əlaqələrin intensivvləşdiyi müasir dünyada da, bu cür mübad
dilələr
davam etməkdədir. Cənub
bi Koreyan ın Hallyu(K
Koreya Dalğ
ğası)olaraq ad qazand
dırdığı
mləri və telleviziya serrialları xüsu
usi olaraq ggeniş beynə
əlxalq
pop musiqiləri(K‐pop), film
bi Koreya da
d öz növbəəsində dünyanın
tamaaşaçı kütləssinə malikdiir. Və həmççinin Cənub
müxttəlif mədən
ni elementlə
ərini özündəə birləşdirm
məkdə səy gö
östərir.

KOR
REYALILA
ARIN GÜN
NDƏLIK H
HƏYATI
Koreyalıların üm
mumi geyim
m üslubu müasir tərrzdədir. Ənənəvi Koreeya geyimi olan
hanb
bok isə yaalnız əlamətdar vaxttlarda məssələn, niga
ah məclisləərində və milli
bayraamlarda geyinilir. Qadınlar üçün oolan hanbok gödəkcəd
dən və uzunn ətəkdən, kişilər
k
üçün
n olan hanb
bok isə pen
ncəkdən vəə ətəyi topu
uqdan ayağ
ğa bağlanann enli şalvaardan
ibarəətdir. Tipik Koreya yem
məkləri düyüüdən, şorbaadan və kim
mçi(tutma kkələm)dən ibarət
olub çubuqlar vasitəsilə
v
ye
eyilir. Koreyyalıların müasir
m
dövrrdə də istiffadə etdiklə
əri və
ondo
ol adlandırd
dıqları döşəmədən veriilən ənənəvvi istilik sistemləri var. Urbanizasiyanın
səviyyyəsi çox yüksək old
duğu üçünn əsas yaşşayış mənzzilləri çox mərtəbəli bina
komp
plekslərindəən ibarətdir. Koreyannın ənənəvvi döyüş növü
n
olan taekvando
o indi
beyn
nəlxalq səviyyyədə tanın
nan idman nnövlərindən biridir.
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