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 Topkapı Palaceطوب كابى                                  

 

 كیف یمكنـك الذھاب إلى الحلم ؟؟؟

 

وھذا عكس الطبیعة البشریة ، ولكـن ھذه المرة أصبح ھذا األمر حقیقة 
، في ذلك الوقت فقـط ) الباب العالي (عند الذھاب إلى طوب كابي 

 .سـوف تدرك  معنى ھذا الكالم ، و أنھ أقل من الواقع بكثیر 
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یعتبر ھذا القصر من أكبر و 
أضخم القصور األثریة ، في 

تركیا من حیث المساحة و 
المقتنیات األثریة و المعماریة،  

وكان مركـز للحكم في الدولة 
إلى  1465العثمانیة من عام 

میالدیة ، ویقع ھذا 1853عام 
القصر على إطاللھ رائعة على 

مضیق البوسفور ، و بحر 
مرمره ومنطقة القرن الذھبي 

.(Golden Horn)   

 

 

 

قصر طوب كابي أو الباب العالي ، من الناحیة 
التاریخیة فبعـد أن قـام العثمانیین بفتح القسطنطینة ، 

على ید القائد العثماني محمد الفاتح وعندھا ، أمر 
الفاتح ببناء قصر طـوب كابي بالقرب من آیا صوفیا 
وخالل أربعة قرون ، أصبح ھـذا القصر مشھور من 

خالل القصـص التي كانت تنسب إلیھ ،  وقد شھد ھذا 
القصر خالل ھذه الحقبة الزمنیة آخر السالطین 

العثمانیین،  والذي عاش في القصـر وھو عبد المجید 
األول ولكن ھذا السـلطان كان یطمع ویطمح ، فـي 

شيء ممیز،  یجعل اسمھ خالدا فأمـر ببناء قصر 
 .میالدیة 1853دولمة باھجة و في عام 

 

 

قام باالنتقال إلى قصره الجدید ، وفي عام 
میالدیة حیث أصبح قصر طوب كابي ، متحف 1924

 .تدب فیھ حیاة أخرى 
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الدخـول إلى ھذا القصـر یجعلك تشعـر بأنك من ساللة سالطین ، أشجار عمالقة و أراضي خضراء وبینھا أرصفة 
، و عبورك أول ) الھمایون (ممدودة و حدیقــة كبیرة وفسیحة واسعة ، كل ھذا عند دخولك من الباب األول وھو باب 

 .ساحة من ساحات ھذا القصر الخیالي في كل شيء

وھـو مكان خیالي جـدا ورائع حتى أنـھ یعد األول في إسطنبول ، من حیث  
الجمال واإلبداع والروعة ، وقـد أمر ببناء ھذا المكان الســلطان أحمـد الثالث 

میالدیة ، وھذا المكان شبة بالجنة من شدة اإلبداع 1728و ذلك فـي عـام 
 الـذي طرأ  علیھ

عن طریق باب السعادة تستطیع الدخول إلى الساحة الثالثة،  ویوجد في  
ھـذه الساحة غـرفة كـرسي عرش الملك ووسط ھذه السـاحة ، توجد مكتبة 

كبیرة وتعود للسلطـان أحمـد الثالث ، وتعد من أجمـل المكتبات ، التي تـم 
 .میالدیة1719بنائھا عام 

 

وفي جھة الیمین مـن ھذه الساحة یوجد متحف،  یعد من الخیال واألساطیر    
التي نسمع عنھا ، فـي الخیال وال نراھا،  ولكن ھذه المرة قد حالفنا الحظ 

 .بمشاھدتھـا 

ففي المتحف و الذي قسم إلى عـدة أقسام ، و ھي عبارة عـن أجنحة 
 .صغیرة 
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توجد في أحدھـا الھـدایا التي اھدیت  للملك من شتى بقـاع األرض ، من بریطانیا والھند وإیران والصین وغیرھا من 
 .البلدان 

 

أشیـاء تحسسك بأنك فعال دخلـت مكـانا 
سوف یبقـى في ذاكرتك ما حیـیـت ، 

االجمل  عندما تـدخــل إلى السـاحة الثـالثة 
وتتنقــل بیـن أجنحتھا سـوف،  تسمــع 

صـوت القـرآن سـوف یأسـرك ھذا الصـوت 
 بالكامل أسـرا أبدیا

وتعتقـد أن ھذا الصـوت تسجیل ، ولكن في 
الحقیقـة القارئ بین األجنحة الموجودة 

 .ویمكنك مشاھدتھ
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السـاحة الرابعة ویمكنك الـدخـول إلیھا عن طریق الساحة الثالثة،  فال یوجد لھا باب خاص اشتھرت ھـذه الساحة باسم 
بستان التولیب ، وتحتوي ھذه الساحة على أجمل السرادق البغـدادیة وقد أمر ببنائھا السلطان مراد الرابع ، وذلك في  

میالدیة ، وبناھا طمعا في فتح بغـداد ویـوجـد أمام ھـذه السـرادق مكان خاص ،  یتمثـل في قبة من الذھب  1639عام 
 .وھو مبني خصیصـا من أجل اإلفطار تحت ظلة 

في ھـذا المكـان یمكـنك التقاط  صور خـرافیة  
وذكرى ال تنسى ، و بالقـرب من ھذا المكان یـوجد 
 .مكان آخـر،  یقام فیھ مـراسم الختان للفتیة الصغار 

 

جنة الدنیا (أما الجزء الثاني من قصر طوب كـابي 
 فھو ) المفقودة 

 -:الحرم

 

باب (یكـون دخول الحرم عن طریق الساحة الثانیة 
، وتباع  تذاكر الـدخول ھناك للحرم وقیمة ) السالم 

 .لیرة تركي  25التذكـرة 

غـرفة  البعـض منھا فقـط  400یحتوي الحرم على 
مفتوح للزائرین ، والحرم منزل والدة السلطان 
ویقطن معھا ، كل مـن أطفالھ وخلیالتھ وكـذلك 

 .الخـدم 

 

  مفتاح الكعبة  
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والخلیالت ھن من األسرى وھدایا 
من الحكام ، أو أحد األشخاص یقوم 

ببیع أبنتھ إلى السلطان تقدیرا 
لجمالھا الفائق ، وأكثرھن غیر 
مسلمات وعند دخولھن القصـر 
یدخلن في اإلسالم ، ویقـومون 

بتدربھن على العـزف والرقص ، 
والرسم  العثماني وبعـد أن یكبرن 

 .ویصبحن في سن الرشد 

 

تقوم والدة السلطان  بإرسالھن إلیھ  
، لرؤیتھن و اختیار خلیلة لھ من 

 .خلیلـة 300بینھـن ، وھذه عادات قدیمة زالت مع الوقـت وبعـض السالطین یمتلك 

 

كـذلك یـوجد داخـل الحرم جناح كبیـر،  لكل من السلطان مراد الثالث والسلطـان أحمد األول ، وھذه األجنحة في قمة 
 .الجمال واإلبـداع ، وتحتوي  بداخلھا على سیرامیك ورسومات خیالیة ، في قمة الجمال واإلبـداع الخرافي 

 

إذا لم تلتقــط صـور  فوتوغرافیة ، في ھذا 
المكان فعلم بأن جمیع أماكن ، إسطنبول لن 

 .تضاھیھ 

 

 

 لیرة   40: قیمة التـذكـرة 

 .یفتح یومیا ، عدا یوم الثالثاء مغلق 

 

 

 الحــــرم

 


