
O país 
 
O Império Otomano esta localizado principalmente ao re-
dor do mar mediterrâneo e tem uma história de grandes 
conquistas sendo uma delas a vitória sobre o Império Bizan-
tino no século XV e a consequente queda de Constantino-
pla. O Império possui cerca de 24.000.000 habitantes e o 
governo é fortemente ligado à religião muçulmana princi-
palmente o sunismo, porém as comunidade não-
muçulmanas são reconhecidas e protegidas pelo estado. 
No seu conjunto de habilidade e recursos, o que mais se 
destaca no Império Otomano é a presença de uma potente 
força naval sendo a mesma responsável pela garantia das 
expansões europeias em direção a África. O Império foi 
abalado por uma Guerra Russo-Turca (1877-1878) que ter-
minou com uma vitória decisiva para Rússia, e por conse-
quência, houve uma rivalidade entre o Império Otomano e 
a Rússia.  
 
O Império Otomano e o Imperialismo  
 
As glórias e conquistas do passado fazem do Império Oto-
mano uma potência, porém os recentes acontecimentos e 
as ambições de outros países como a Inglaterra podem 
abafar o poder que outrora essa Império possuía. O seu 
exército que antigamente era considerado uma das forças 
de combate mais avançadas do mundo pelo o uso de arma 
inovadoras como o canhão e o mosquete, agora se vem em 
condição de minimamente competente  quando compara-
do com a força que as potências imperialistas europeias 
agora possuem. Em um de seus discursos, o Czar Nicolau I 
da Rússia referiu-se ao Império Otomano como “homem 
doente da Europa” em virtude de seu declínio e fraqueza de 
atuação no cenário internacional. Não obstante, a perda da 
guerra contra a Rússia em 1878 deixou ainda mais abalada o 
poderio otomano no espaço internacional. Por fim, quando 
comparado ás aspirações de países como a Alemanha, o 
Império Otomano possui uma baixa política imperialista 
focada mais na garantia de seus territórios.  
 

O Império Otomano  na Conferência de Berlim 
 
Em virtude de diversos acontecimentos, a participação do 
Império Otomano na Conferência de Berlim é drasticamen-
te diminuída. Além da perder a Guerra Russo-Turca, outros 
casos levaram o Império a perder sua força na atuação in-
ternacional. Um dos casos que favoreceu essa queda de 
importância internacional foi o caso do Egito. O Egito esta-
va em direção à falência, o Reino Unido assumiu o controle 
do governo egípcio em 1882 para proteger os seus interes-
ses financeiros, em especial os do Canal de Suez. Tecnica-
mente, o Egito permaneceu como uma província otomana , 
porém a Inglaterra interferiu fortemente na região o que 
levou a uma regressarão ainda maior do pode otomano. 
Essa situação acometeu tanto o Egito quanto o Chipre, o 
Império Otomano perdia suas terras, entrando assim em 
declínio. Isso fez com que o principal objetivo do Império 
Otomano na Conferência de Berlim fosse reconquistar a 
posse das terras perdidas. 
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