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16.-17. YÜZYILLARDA OSMANLI İLE ÇİN ARASINDAKİ 
DİPLOMATİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER 

   KIRİLEN, Gürhan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Çin’in Ming Hanedanı (1368-1644) ile Osmanlı Devleti arasındaki 
diplomatik ilişkiler, diplomasi tarihi araştırmacılarının dikkatini yöneltmediği 
bir konudur. Ancak bu iki büyük imparatorluk arasında çok yoğun ve düzenli 
olmamakla birlikte, elçilik heyetleri vasıtasıyla diplomatik ilişkiler kurulduğu 
bilinmektedir. Bu ilişkilerin göze ilk çarpan kanıtı Topkapı Sarayı’nda bulunan 
eşsiz Çin Porselenleri Kolleksiyonudur. Kolleksiyonu oluşturan parçalara 
bakıldığında, özellikle Ming Hanedanı Döneminde (1368-1644) Çin’den gelen 
elçilerin Osmanlı topraklarını yoğun olarak ziyaret ettikleri anlaşılmaktadır. Öte 
yandan, ilişkilerin diğer yüzü; yani, Çin’e giden Osmanlı elçileri, Ming Tarihi 
ve Saray Kayıtları gibi eserler içinde bulunmaktadır. Bu eserlerde ‘Lumi’ adıyla 
anılan Osmanlı Ülkesi’nden, Ming Sarayı’na gelen elçi ve heyetler hakkında 
yıllara göre kayıtlar yer almaktadır. Buna göre, Ming hükümdarları Shi Zong 
(sal. 1522-1567) ve Shen Zong’un (sal. 1573-1620) saltanatları sırasında toplam 
dokuz heyetin Çin’e geldiği kaydedilmiştir ve bu heyetler sırasıyla, 1525, 1528, 
1544, 1549, 1555, 1560, 1565, 1577, 1582 ve 1618 yıllarında Ming başkentine 
ulaşmışlardır. Ming Saray Kayıtları içinde, Hoca Bahaddin gibi elçilerin adları 
da zikredilmektedir. Elçilerin getirdikleri armağanlardan, seyahat 
güzergâhlarına, saraydaki kabul törenlerinden, ağarlanıp uğurlanmalarına değin, 
heyetlerle ilgili pekçok konu hakkında detaylı anlatılar Saray Kayıtları’nda 
bulunmaktadır. Bu anlatılara baktığımızdaysa, Ming Sarayı’nın diplomatik 
ilişkileri çerçevesinde Osmanlı elçilik heyetlerinin sıradışı bir konuma sahip 
oldukları göze çarpmaktadır. Öyle ki elçiler, getirdikleri aslan ve gergedan gibi 
armağanlarla Ming Sarayı’nın gündemine yerleşerek hükümdarın huzurunda 
ilginç tartışmalara vesile olmuşlardır.  

Anahtar Kelimeler: Çin, Ming Hanedanı, Osmanlı, diplomasi.  

ABSTRACT 

The Diplomatic Relations Between Ottoman Empire and Ming Palace 

Diplomatic relations between the Otoman Empire and the Ming Dynasty 
haven’t attracted much attention of the historians as a research subject. However, 
it is known that by means of missionaries some certain diplomatic relations 
have been established between these two great empires. But these relationships 
were not very intense and not strictly regulated. The most striking evidence of 
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these ralations is the unique Chinese Porcelain Collection in Topkapı Museum. 
The production dates written at the bottom of the porcelains strongly prove that 
the diplomatic and commercial relations between Ming Dynasty and the 
Ottoman Empire existed. And this fact also suggests that some visitors from 
China have stepped foot on the Ottoman soil. On the other hand, the other side 
of these relations (i. e. Ottoman envoys visiting China) are recorded in the 
Chinese history books such as Ming history and the Ming Shi Lu. In Ming 
History, the Ottoman Empire is stated as “Country Of Lumi” and the envoys 
coming from this country are recorded in due dates. Most of these envoys 
visited China during the throne of two Ming Emperors: Shi Zong (1522-1567) 
and Shen Zong (1573-1620). During this period nine missionary envoys were 
recorded as visiting envoys and they have arrived to the Ming Palace in years of 
1525, 1528, 1544, 1549, 1555, 1560, 1565, 1577, 1582 and in 1618.  

Key Words: China, Ming Dynasty, Otoman Empire, diplomacy.  

1. Ming Hanedanlığı ve Diplomasi 

Çin’de Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644), Moğol yönetiminin 
(1279-1368) geri plana ittiği Konfuçyüsçü değerler yeniden canlandırılır. Bu 
değerler, Konfuçyüsçü alim-memurların idareyi ve bürokrasiyi ele almalarıyla 
birlikte, yabancı egemenliğinden kurtulan halkın da istediği ve beklediği bir 
uzlaşı ortamı sağlar. Çin, Ming Hanedanlığı döneminde özüne dönerek 
geleneksel değerler etrafında yeni bir örgütlenmeye girişir. Ancak uygulamalar, 
Moğolların çekildiği bölgelerdeki otorite boşluğunun doldurulmasıyla 
gerçekleşmiştir. Özellikle diplomasi ve dış ilişkiler çerçevesindeki gelişmeler 
Çin’deki Moğol yönetiminin resmi sıfatı olan Yuan Hanedanı’nın mirası 
üzerine kurulur. Bu durum Ming yönetiminin dünyanın pek çok bölgesiyle ilişki 
kurması için, resmen tanınması ve düzenli diplomatik ilişkiler gerçekleştirmesi 
için sağlam bir zemin sağlamıştır.  

Ming Hanedanı (1368-1644) zamanında Moğolların hazırlamış olduğu 
sağlam zemin üzerine Çin dış ilişkileri daha çok gelişmiştir. Asya’yı bir uçtan 
bir uca hâkimiyeti altına alan Moğollar, askeri güçleri ve etkin haberleşme 
sistemleriyle dünya üzerinde bir örneği daha olmayan kudretli bir imparatorluk 
kurmuşlardı. Bilindiği üzere bu dönemde doğu-batı kültürel etkileşimi o zamana 
değin görülmemiş bir etkinliğe ulaşmıştı ve bu en çok tüccarların işine yaramıştı. 
Ming Hanedanı zamanında da Moğollar döneminden miras kalan bu sistem ve 
ticaret alışkanlığı gelişerek devam etti. Bu dönemde de daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi Çin’e giden tüccarlar kara yolundan yararlanıyorlardı. Daha 
sonraları İpek Yolu adıyla anılacak olan bu yollar kuzey ve güney olmak üzere 
başlıca iki güzergaha ayrılmıştı. Eskiye kıyasla daha güvenli olması sebebiyle 
İslam ülkelerinden ve hatta Avrupa’dan Çin’e giden seyyahlar bu kara 
güzergahlarını kullanmayı tercih ediyorlardı. 13. yüzyılda kuzey güzergahı 
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Dunhuang’dan1 başlayarak Hami, Beşbalık, Almalık, Otrar, Ürgenç, Saray ve 
Astrakan gibi şehirlerden geçerek Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’e 
ulaşırdı. Diğeri ise yine Dunhuang’dan başlayarak Taklamakan Çölü’nün güney 
kıyısını izleyen, Pamir Dağları’ndan geçerek Badakşan, Horasan, Tebriz ve 
Anadolu’ya uzanan güney güzergahı idi. 1275 yılında Çin’e giden İtalyan 
seyyah Marco Polo gibi 15. yüzyıl elçisi Nakkaş da bu güzergahlardan 
yararlanmışlardı. Bunlardan başka güney deniz yolu vardı ki bu güzergah 15. 
yüzyılda Afrika’ya ve Arabistan’a yedi sefer düzenleyen ünlü denizci Zheng 
He’nın kullandığı rotaydı.2  

16. yüzyılda Çin’e gelen Osmanlı elçileriyse kara güzergahını 
kullanmışlardır. Kayıtlarda, Osmanlı Ülkesi’nden Ming başkenti Pekin’e 
ulaşmak için yedi yıl süren yorucu bir yolculuğa katlanmak gerektiği 
yazmaktadır. (Ming Tarihi, 1984; 5447) Bu zorlu yolculuklar sonunda Çin’e 
ulaşan Osmanlı elçilerinin, iki ülke için önemli bir diplomasi başarısı olmasının 
yanında, kültürel tanışıklık açısından da değerinin yüksek olduğu görülür. 
Osmanlı tebasından temsilciler, Çin’e geldiklerinde hem kendileri birer temsilci 
olarak ülkelerini tanıtmışlar hem de Çin’i tanıma fırsatı bulmuşlardır.  

2. Osmanlı ile Çin Arasında Aslan Diplomasisi  

Biri Asya’nın doğu ucunda diğeri batı ucunda yer alan iki imparatorluk 
arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler pek araştırılmış bir konu değildir. Oysa 
yalnızca Çin’in bu dönem için (16-17. Yy.) resmi hanedanlık kayıtlarında 
Osmanlı Devleti’nden, Lumi adıyla pek çok kez söz edilmektedir ve Ming 
Tarihi adlı eserin Batı Bölgeleri bölümünde Lumi3 başlığı altında kısa bir alt 
bölüm Osmanlı’ya ayrılmıştır. (Ming Tarihi, 1984; 8626) Monografiler 220 Batı 

                                                 
1 Dunhuang (敦煌): MS II. yüzyılın başında kurulan ve III. yüzyıldan başlayarak gelişmiş Budist 

merkezlerden sayılan bu kent, tarih boyunca doğu-batı karşılıklı hareketinin merkezlerinden 
biriydi. Doğu-batı doğrultusunda yolculuk eden tüccarların, keşişlerin ve seyyahların toplandığı, 
dini tartışmaların yaşandığı; manastırlarda Budist yazmaların çeşitli dillere çevrildiği bir santral 
noktasıdır. Dunhuang’da bulunan mağara, duvar resimleri ve değerli yazmalar Budist 
ikonografinin ve Budist edebiyatının tarih içinde geldiği noktayı göstermesi açısından eşsizdir. 
Burada bulunan pek çok belge de Orta Asya din ve siyaset tarihi incelemeleri bakımından birinci 
elden tarihi belge niteliği taşır. Öte yandan Çin’den batıya gitmek isteyen biri için neredeyse tek 
geçiş noktası Gansu Koridoru’ydu. Uzunluğu 1000 km’yi bulan, en geniş yerde eni 80 km’yi 
geçmeyen bu koridor boyunda iklim bugün de olduğu gibi kuraktır. Birbirine paralel dağ sınırları 
arasında yer alır; suyu çevredeki dağlardan gelen bir dizi verimli vahaya sahiptir. Gansu Koridoru, 
Qilian Dağları eteklerinde ince bir şerit gibi ilerlerken, kuzeyde Gobi Çölü ve Moğolistan 
Platosunu güneyde Qinghai ve Tibet platolarından ayırmaktadır. Son noktası bugün Çin’in Gansu 
Eyaleti’nin kuzeybatı ucundaki Dunhuang kentidir.  
2 Basra Körfezi’nden Hint Okyanusu ve Güney Çin’deki Zaytun (Quan Zhou) şehrine uzanan bu 
yol Güney Çin Denizi’ndeki ve Hint Okyanusundaki korsanlar sebebiyle münferit ticarete ve 
yolculuklara izin vermiyordu.  

3 Lumi 鲁迷、鲁密 ya da 鲁米 olasılıkla Rum ya da Rumi adının ses çevirimidir.  
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Bölgeleri 4’te ise şöyle der, “Rum Ülkesi, Merkezi Ülke’nin çok uzağındadır. 
Jia Qing üçüncü yılında (1525) elçi göndermişler; [haraç olarak] aslan [ve 
saraya hediye olarak] gergedan getirmişlerdi. “ (Ming Tarihi, 1984; 8626). 
Gerçekten de Çin ile Osmanlı toprakları arasında büyük bir mesafe vardı ve 
Lumi adıyla anılan Osmanlı Devleti hakkında Çin Sarayı’nın bilgisi çok 
sınırlıydı.  

O zaman kadar Çin için artık kurumsallaşmış olan Haraç adetlerine göre; 
Çin’e gelen yabancı ülke heyetlerinden Çin’de bulunmayan özgün hediyeler 
getirmeleri beklenirdi. Bu beklentilerin farkında olarak ve bu beklentileri üst 
düzeyde karşılayabilmek için, Afrika kıtasına özgü hayvanlar olan aslan ve 
gergedanların hediye olarak seçilmş olması ilginçtir. Bu, belki de Yavuz Sultan 
Selim’in doğu seferinden hemen sonra Osmanlı Sarayı’nın doğu Asya’da 
gerçekleştirmek istediği bir tür gövde gösterisi, itibarını ve namını yaymak için 
giriştiği bir etkinliktir. Öyle olsun olmasın, bu diplomatik seferlerin ve hediye 
olarak aslanların ve gergedanların getirilmesinin Ming Sarayı’nda yankı 
bulduğu bir gerçektir. Ming Sarayı’nda üst düzey bazı memurlar arasında 
özellikle aslanlar konusunda hoşnutsuzluk ortaya çıkmaktadır. Memurlardan 
Zheng Yipeng bu konuyla ilgili fikrini hükümdara şu sözlerle bildirir; “Rum 
Ülkesi düzenli haraç veren memleketlerden değildir [ve] aslan ehlileştirilen 
hayvanlardan değildir, [hükümdarımız] bunu iyi düşünmelidir!” (Ming Tarihi, 
1984; 8627).  

Ming Sarayı’nda, Osmanlı elçilerinin gerçek niyetleriyle ilgili kaygılar, 
hükümdarın huzurunda da dile getirilmektedir. Törenler Bakanlığı başkanı, 
katibi ve diğerleri bir önergeyle kaygılarını şöyle dile getirirler;  

“Rum Ülkesi Hui Dian’de 4  listelenmemiştir; [bu ülkenin] gerçek olup 
olmadığı dahi bilinmemektedir. Son zamanlarda Turfanlıların Gansu’daki 
yağma ve talanları sırasında sınır memurları Rum belgelerini de incelemişler 
ve [bunların] arasında Turfanlılar’ın da olduğunu görmüşlerdir. [Bunların] 
çevirdikleri dalaverenin haddi hesabı yoktur, hükümdarımız lütfetsin, bu 
kimseler sınırdışı edilsinler ve ajanlık yapanlar cezalandırılsın. “ (Ming Tarihi, 
1984; 8627)  

Aynı yerde hükümdarın bu öneriyi dikkate aldığı ve sınır memurlarını bu işle 
görevlendirdiği kaydedilmektedir. (Ming Tarihi, 1984; 8627). Turfan yöresinde 
meydana gelen olaylar Ming Sarayı’nın denetimi dışında gelişmekte bu yüzden 
elçilik heyetlerinin geliş gidişleriyle ilgili saray danışmanları arasında farklı 
görüşler ortaya çıkmaktadır. Danışmanlardan bazıları Çin’e gelen bu elçilik 
heyetlerinin, Çin’e zarar verdiğini söylerken bazılarıysa Çin’in itibarını 
arttırdığını ve pekiştirdiğini düşünmektedir.  

                                                 
4 王会 wang hui’den kastedilen Ming Hui Dian 明会典 
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Heyetlerin geliş gidişleriyle ilgili bir diğer önemli sorunsa yol güvenliğidir. 
Heyetlerin ve kervanlarının Orta Asya’da katettikleri yol boyunca geçtikleri 
topraklarda karşılaştıkları sorunlar arasında yağma birinci sırada sayılabilir. 
Böyle bir olay yine Ming Tarihi’nde kaydedilmiştir: 

“Jia Qing 22. yılında Shi Qian, Gansu bölgesinin güvenliğini sağlamak ve 
[burada] denetimlerde bulunmak üzere gönderilmiştir. Rum Ülkesinden gelerek 
Ganzhou’da kalan 90 küsur kişilik bir elçilik [heyetine, hırsızlar(?) saldırıda 
bulunmuş]; Komutan Yang Xin saldıran yağmacıları sürmüş [ancak] 
heyettekilerin onda biri ölmüştür.” (Ming Tarihi, 1984; 5288).  

Bu olay üzerine şu sözler kayıtlara geçmiştir; “Bu insanlar iyi niyetle 
geliyorlar [ve burada] saldırıya uğruyorlar, uzaktakilerin [Osmanlıların] bize 
olan inancını kaybediyoruz ve Merkezi Ülkeyi güçsüz gösteriyoruz” (Ming 
Tarihi, 1984; 5288).  

Ming Sarayı doğal olarak kendi itibarını düşünerek hareket etmeye 
çalışmakta ve dünyanın çeşitli yerlerinden Çin’e gelen elçilik heyetlerinin 
salimen ülkelerine dönmelerini arzulamaktadır. Bu talihsiz olay üzerine 
Hükümdar Shi Zong, bu olayı araştırması için merkez memurlarından Zhan 
Rong’u görevlendirir. Zhan Rong Yang Xin’in bu olayda parmağı olduğunu 
ortaya koyar ve hükümdarın yetkisiyle onu görevinden azleder. Zhan Rong 
şöyle der; “ölenleri güzel bir şekilde kefenleyerek ülkelerine gönderin [ki] 
yabancılar memnun olsunlar” (Ming Tarihi, 1984; 5288). Bu olayın 1544 
yılında meydana geldiği kaydedilmektedir.  

Yol güvenliği dışında elçilerin ağırlanması ve saray törenlerine katıldıktan 
sonra getirdikleri hediyelere karşılık sarayın bağışları konusunda da sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Birçok heyetin getirdiği hediyelere karşılık, hükümdarların 
bağışlarından hoşnut kalmadıkları görülmektedir. Bir örnek şöyle 
kaydedilmiştir: 

“Batı Bölgeleri’nden Rum Ülkesi [elçileri] aslan, gergedan ve yöreye özgü 
hediyeleri [saraya] sunmuşlardı. Söylediklerine göre, [getirdikleri] yeşim ve 
[değerli] taşlar 23 bin küsur altın [para] değerindeymiş, geliş ve dönüş 
yolculukları yedi yıl sürüyormuş. Bu yüzden Merkezi Ülke’nin kendilerini 
tekrar ödüllendirmesini istiyorlar. “ (Ming Tarihi, 1984; 5447)  

Osmanlı elçilerinin talebine karşılık Saray Denetçisi Zhang Lu, hazinenin 
içinde bulunduğu sıkıntıyı da dile getirerek şu ilginç sözleri dile getirmiştir;  

“Aydın Hükümdarımız yabancıların mallarına değer vermemelidir. Bugün 
[sarayda bulunan] iki aslan günde iki koyunla besleniyorlar. Bu yıl 700 küsur 
koyun yediler. İnekler ot yerler, [ama] bu [gergedanlar] meyve ve sebzeleri 
yiyorlar, yani, insanların yiyeceklerini tüketiyorlar. Arzum o ki, hediyeleri de bu 
adamları da geri gönderelim, ödüllerini kısalım ve [böylece buraya gelmek 
konusunda] hevesleri kırılsın. “ (Ming Tarihi, 1984; 5447)  



 
 
 

228 

Saray Denetçisi Zhang Lu’nun yabancılara karşı olumsuz tavrı bir başka 
yerde daha sert ifadelerle kaydedilmiştir:  

“Çin 华 ve yabancılar[ın memleketleri] aynı değildir, insanlarının mizaçları 

da farklıdır. Bu insanları ağırayıp hayvanlarını besliyoruz, [onlarsa] eşyanın 
tabiyatına ve insanlara karşı geliyorlar. Aslanların günde iki koyun yemesi 
şöyle dursun, gergedanlar da meyve ve sebzeleri tüketiyor, insanların rıskını 
yiyorlar. Ermişler ve bilgeler bundan nefret ederler. Dahası kendi 
memurlarımıza [bu insanları korumaları için] angarya yüklüyoruz ve günlük 
giderlerini karşılıyoruz. [Bu] insanlar ve yabani hayvanlar için Guanglu 
[Manastırının] kısıtlı kaynakları yararsız [bir şekilde] harcanıyor. Düzen 
haddinden fazla bozuluyor. Yalvarırım bu insanları geri gönderin, hediyelerini 
de kabul etmeyin; [bağışladığınız] ödülleri kısarak Çin’in yabancı mallarına 
değer vermediğini gösteriniz. “ (Ming Tarihi, 1984; 8627).  

Kayıtlara göre 1528 yılında meydana gelen bu olayda Hükümdar Shi 
Zong’un, Zhang Lu’nun önerisini dikkate almadığı ifade edilmektedir. (Ming 
Tarihi, 1984; 8627) Hükümdar, Törenler Bakanlığı memurlarının önerisini kabul 
ederek o yıl Batı Bölgeleri’nden gelen tek heyet olan Osmanlı heyetinin, 
Semerkand’dan gelen heyetlerin karşılandığı gibi karşılanmasını uygun 
görmüştür. (Ming Tarihi, 1984; 8627).  

Yine bir başka olayda, bu kez saray danışmanlarından Zheng Yipeng, 
yaşanan kuraklık ve kıtlık gibi sıkıntıları dile getirerek Osmanlı heyetinin 
başkente gelmesine müsade edilmemesini önerir: 

“Memurların müsriflikleri yüzünden masraflar bir kaç kat artırmıştır. Bu yıl 
yaşanan kuraklık sebebiyle silolar boşalmış; Qingning ve Renshou 
ambarlarında merkezin memurları olmadığı için ambarlardaki birikimlerin 
tamamı tükenmiştir. “ (Ming Tarihi, 1984; 5437) 

Rum Ülkesi’nden gelen elçilik heyetinin konakladığı yer olan Guanglu 
Manastırı’nın ihtiyaçlarının karşılanamayacağını düşünen Zheng Yipeng, Han 
Hanedanlığı zamanında Yü Men Geçitinin Batı Bölgeleri’ne kapatılmasını 
örnek göstererek şöyle der;  

“hükümdarımız sınır memurlarına emir versin ve [gelen] heyetin orada 
ödüllendirilip geri gönderilmesini sağlasın, başkente girmesine izin verilmesin. 
“ (Ming Tarihi, 1984; 5437)  

Zheng Yipeng’ın önerisi de kabul edilmez ve heyet başkente gelerek ‘Büyük 
Tören’ düzenlenir.  

Ming Hanedanının son dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar 16. 
yüzyılın sonuna gelindiğinde artık iyice su yüzüne çıkmaya başlar. Sarayın mali 
kaynaklarının kısıtlılığı her alanda olduğu gibi diplomatik ilişkilerde de etkisini 
gösterir. Hükümdar Shen Zong’un yönetiminin ilk yıllarında 1572den 1582 



 
 
 

229 

yılına kadar 10 yıllık bir dönemde girişilen genel kemer sıkma politikası dışında 
Ming ekonomisi mali açıdan pek parlak bir görüntü vermemektedir. (Huang, 
2005; 226) Bu durumun diplomatik ilişkiler üzerindeki yansıması yukarıdan da 
anlaşılacağı üzere haraç heyetlerinin taleplerinin karşılanması noktasında ortaya 
çıkar. Osmanlı’nın hediyesi olan hayvanların bakımı dahi Ming Sarayı’na 
zaman zaman büyük külfet getirmektedir.  

SONUÇ 

Kayıtlara göre yaklaşık yüz yıllık bir zaman diliminde on kadar heyet Ming 
Başkenti Pekin’i ziyaret etmiştir. Ziyaretlerin en yoğun yaşandığı dönemler 
Ming hükümdarları Shi Zong (1522-1567) ve Shen Zong’un (1573-1620) 
saltanatları arasındadır. İki hükümdar zamanında toplam dokuz heyetin Çin’e 
geldiği kaydedilmektedir ve bu heyetler sırasıyla, 1525, 1528, 1544, 1549, 1555, 
1560, 1565, 1577, 1582 ve 1618 yıllarında başkente ulaşmıştır. Fakat bu 
heyetlerin tamamının Osmanlı Sarayı’nın resmen görevlendirdiği elçiler olup 
olmadıkları şüphelidir. Bu konuda daha detaylı çalışmalar gerekmektedir. Zira 
Çinli saray ve sınır memurları Batı Bölgeleri’nden gelen heyetlerin belgelerinin 
gerçekliğini kontrol edebilecek kadar Osmanlı’yı tanımamaktadır.  

Daha önce de değinildiği gibi Osmanlı Ülkesi’nden gelen heyetlerin gerçek 
olup olmadıkları dahi şüphelidir. Bu şüphenin kaynağı Ming Sarayı’nın haraç 
uygulaması alışkanlığıdır. Haraç uygulaması, yalnızca hükümdar huzurunda bir 
dizi töreni zorunlu tutan ve heyetlere, getirdikleri hediyelerin kat be kat 
üzerinde ödüller kazandıran bir tür ticarettir. Bu uygulama, hükümdardan izin 
alan tüccarlara kısa bir süre için de olsa başkentte serbest ticaret imkânı 
sağlamaktadır. Gözü açık pek çok tüccarın düzmece evraklarla Ming Sarayı’nı 
ziyaret ettiklerini akla getirmektedir. Sarayda da bununla ilgili tartışmalar 
yaşanmakta hangi heyetin gerçekten ilişki kurmak için geldiği hangisinin kişisel 
çıkarları için geldiği tespit edilememektedir. Osmanlı elçileri özelindeyse, 
kayıtlarda Lumi adıyla geçen Osmanlı Ülkesi ile Çin arasında bu elçiler 
vasıtasıyla temasların yaşandığı görülebilmektedir. Doğrudan temaslar gerçektir 
fakat resmi olup olmadıkları şüphelidir. Bu doğrudan temasların bir diğer kanıtı 
ise Topkapı Saray’ındaki zengin Çin porselenleri kolleksiyonudur.  

Topkapı Sarayındaki zengin Çin porselenleri kolleksiyonundaki parçaların 
imal tarihlerinin, kaynaklarda geçen heyetlerin Çin’e geliş tarihleriyle 
örtüştüğünü söylemek mümkündür. Kolleksiyonda bulunan Çin malı bir çok 
porselen kabın, elçilik heyetlerinin Çin’e geldiği tarihlerde ve öncesinde 
üretildikleri görülebilmektedir. Bu da heyetlerin Osmanlı Sarayı’nın izni ve 
desteği ile Çin’e gittiklerini kanıtlamak için bir dayanak daha sağlamaktadır.  

Ancak, bu bildiride ele alınan Ming Tarihi adlı eser en nihayetinde bir resmi 
tarih kitabıdır ve kitabın kapsamı, olayları bütün detaylarıyla içerecek derecede 
geniş değildir. Bu anlamda bu çalışma, erken dönemde Osmanlı ile Çin 
arasındaki temasların varlığını savlamaktan öteye gidememektedir bu yüzden bu 
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çalışma bir ön çalışma olarak kabul edilmelidir. İlişkilerin nevi ve derinliği, Çin 
Saray kayıtlarını ve diğer eserleri de içine alacak şekilde genişletilmelidir. Daha 
da önemlisi, Çin kaynakları yardımıyla ortaya çıkması beklenen bulgular, 
Osmanlı Arşivleri’nin de araştırılmasıyla ve konuya ilişkin bulguların ortaya 
çıkartılarak, çift taraflı olarak karşılaştırılmalarıyla yapılmalıdır. Böyle bir 
çalışma, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerin yeniden 
yorumlanabilmesine, geleceğe dönük ortak ve yeni perspektiflerin ortaya 
konabilmesine kapı açabilecektir.  
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