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Beautiful Places 

 
Azerbaijani transcript: 

 

K: Azərbaycanın başqa yerlərinidə mən sizə sadalaya bilərəm... Göy Göl... 
 
El G: Bu harada yerləşir? 
 
K: Göygöl Gəncə şəhərinin yaxınlığında yerləşir, çoxda yaxın deyil, ancaq yaxınlığında... 
ətrafında yerləşir. Yeddi göl... orada yeddi dənə göl var. Göy göl, Maral Göl, Sarı Göl... 
 
El G: Ağ göl... 
 
K: Göllərin hamısı... boyüku isə Göy Göldü... ən qəşənqi Göy Göldür. Göy Gölü görən, 
inandırım sizi ki, cənnətdir. Bu, sözün düz mənasında olan cənnətdir. Ona görə ki meşə, 
hava... birdə ki, göl özü. Göy Göl elə bil ki, nə deyim sizə... çox adamdan mən 
danışmışam, tanışdarımdan... olublar Швейцария – yada (İsveçrə), deyirlər ki, elə 
Швейцария-ya oxşuyan bir yer Göy Göl... Göy Gölün ətrafı, Göy Gölün rayonu elə 
Швейцария- nın özünə oxşayır. Sonra görməli yerlərimiz bizim...   
Sonra görməli yerlərimiz bizim... 
 
El G: Olmusan Göy Göldə? 
 
K: Olmuşam, bəli. Görməli yerlərimiz... Nabran. Nabran yerləşir Azərbaycanın 
şimalında. Şimal rayonu, Dərbənd... Dərbənd, Rossiyaynan olan... Rossiya gedən tərəfə, 
bizim Azərbaycan rayonun birisidir. Dərbənd. Dəniz qırağında, meşə, Xəzər dənizi, 
meşə... çox bir səfalı yerdir, çox bir görməli, gəzməli yerdir. Özuvüzə təsəvvür edin ki, 
dənizdir, 15-20-30 metrə aralığında başlayır meşə. Havası... bir dənə havası... oranın 
havası, belə min bir dərmana dəyər. Sonra, Azərbaycanın rayonu... Azərbaycanın görməli 
yeri Gəncə... ulu Gəncə... qədim şəhər. Gəncənin özüdə elə bir tarixdir. Sonra sizə deyim, 
Naxçıvan... Naxçıvanda düzdür, mən olmamışam, ancaq ki, deyələnə görə o da... 
Naxçıvan şəhərinin görməli yerləri də çoxdur. Həmdəki, demək istəyirəm ki, Gəncədə... 
Gəncə şəhərinin ətrafında, yanında, Nizami Gəncəvinin məğbərəsi var. Onun qəbri 
ordadır. Sonra, Şamaxı... Azərbaycanın... o da, Azərbaycanın qədimi... qədim şəhəridir, 
ancaq ki, 18-ci əsrdə olan zərzərədən sonra, bu şəhər, demək olar ki, təmamilə dağılmış... 
olmuşdur, ona da baxmayaraq da Şamaxı şəhərində də, baxmalı, tarixi abidələr var. 
Şamaxı... Bakıdan qabaq... Bakı şəhərindən qabaq, Şamaxı şəhəri Bakının mərkəzi olub. 
Azərbaycanın... 
 
El G: Paytaxtı olub? 
 
K: Azərbaycanın paytaxtı olmuşdur.      
 
El G: Gəncədən... 
 



K: Bəli. Gəncədən sonra. Zərzərədən sonra, böyük zərzərədən sonra, Rus İmperatorlığı... 
Şamaxı şəhərini, Şamaxı şəhərindən... столица...  
 
El G: Paytaxt 
 
K: Paytaxtı keçirdiblər Şamaxı şəhəridən Bakı şəhərinə. Sonra, Bakının elə öz görməli 
yerləri də çoxdur. Elə Qız Qalası, İçəri Şəhəri mən sizə sadaladım, Qız Qalası... Bizim 
Bakı Xəzər Dənizinin bulvarı. Sonra... elə Neft Daşları özləri. Bilmirəm eşitmisiz siz 
yoxsa yox, Neft Daşları, Bakıdan bir 60-65 kilometr aralığında, dənizdə yerləşir bir 
şəhər... 
 
El G: Orada turistlərə goyurlar getmək? 
 
K: Bilmirən indi goyurlar, goymurlar, ancaq qabaqlar... mənə elə gəlir ki, getmək olar.   
 
 
English translation: 

 
K: I could tell you more about other places in Azerbaijan… Gey Gel… 
 
El G: Where is it located? 
 
K: Gey Gel is located near the city of Ganja, it’s not all that close, but close… in the 
surroundings. Seven lakes… there are seven lakes there. Gey Gel, Maral Gel, Sari Gel… 
 
El G: Ag Gel… 
 
K: All the lakes… the biggest one is Gey Gel… the most beautiful one is Gey Gel. A 
person who sees Gey Gel, I can tell you, it is heaven. This is heaven in that word’s proper 
sense. Because it’s a forest, air… and also the lake itself. Gey Gel is like, what can I 
say… I spoke to many people, with my acquaintances… they’ve been to Switzerland, and 
they say that Gey Gel resembles a place in Switzerland… Gey Gel’s surroundings, the 
region of Gey Gel looks like Switzerland. Aside from this, other places that we have… 
 
El G: Have you been to Gey Gel? 
 
K: Yes, I have. Other places worth a visit… Nabran. Nabran is located in the north of 
Azerbaijan, Northern region, Darband… Darband, the one with Russia… if you go 
towards Russia, it is one of the regions of Azerbaijan. Darband. It’s near the sea, forest, 
Caspian Sea, forest… it’s a very scenic place, very much worth seeing, worth walking 
around. Imagine that it’s a sea and 15, 20, 30 meters away the forest starts. The air… just 
the air… just the air there is worth any medicine. Then, the region of Azerbaijan… 
Gandja… ancient Gandja… ancient city. Gandja in itself is like history. Then, I’ll tell 
you, Nakhchivan… it’s true, I haven’t been to Nakhchivan, but from what I’ve heard it 
too… there are many places worth a visit in Nakhchivan. And also, I want to say that, in 
Gandja… in the surrounding of the city of Gandja, there is a monument of Nizami 



Gandjavi. His tombstone is there. Then, Shamakhy… Azerbaijan’s… it too is 
Azerbaijan’s ancient… is an ancient city, however, after the earthquake in 18th century, 
this city, you can say, was completely destroyed… despite this, there are historical 
monuments in Shamakhy. Shamakhy… before Baki… before the city of Baki, the city of 
Shamakhy was the center of Baki. Of Azerbaijan… 
 
El G: Was the capital? 
 
K: Was the capital of Azerbaijan. 
 
El G: Gandja… 
 
K: Yes. After Gandja. After the earthquake, after the big earthquake, Russian Empire… 
the city of Shamakhy, from the city of Shamakhy… capital… 
 
El G: Capital 
 
K: They moved the capital from the city of Shamakhy to the city of Baki. Then, there are 
good places worth a visit in Baki itself. Like the Maiden Tower, I already mentioned 
Icheri Sheher to you, Maiden Tower… the boulevard on the seaside of the Caspian Sea. 
Then… the Oil Rocks. I don’t know if you’ve heard or not, Oil Rocks, about 60 to 65 
kilometers away from Baki, there is a city inside the sea… 
 
El G: Can the tourists go visit there? 
 
K: I don’t know now if they can go or not, but before… I think you can go.   
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