
Abstract 

            The overall purpose of this thesis is three folded; to analyze Turkey’s constantly changing 

influence since the 1990s in the Western Balkans, consider the failed 2016 coup attempt in 

Turkey and the anti-Gülenist campaign by Erdogan in the region (with Kosovo as the focus), and 

to delve into the international and local media discourse surrounding the deportations of 

suspected Gülenist from Kosovo with the help of Turkish intelligence on March 29, 2018.  

Employing a mixed methodology approach, the author evaluated existing sources in an attempt 

to answer the research question; “In what ways has the 2016 Coup d’état attempt in Turkey 

resonated in the Western Balkans, and how did the local and international media discourse 

portray the 2018 Gülenists extraditions from Kosovo to Turkey?” The research holds that while 

the media discourse displayed Kosovo and Turkey’s actions as being in violation of numerous 

international laws, the issue was quickly swept away from the spotlight. Since 2012 (the 

beginning of the Erdogan-Gülen rift) and especially following the 2016 failed coup attempt in 

Turkey, Erdogan has been emboldened by his growing personal relationships with key Balkan 

politicians. This has led to continued demands (thus far met with little success) that Western 

Balkan states arrest and deport suspected Gülenists. 

 

 

 

 

Abstrakt 

Tento diplomový projekt sleduje tři základní cíle: analyzuje proměňující se vliv Turecka v 

oblasti tzv. Západního Balkánu od 90. let 20. století, zohledňuje neúspěšný pokus o převrat v 

Turecku v roce 2016, jež inicioval antigulenistickou kampaň vedenou Erdoganem v regionu (s 

Kosovem jako hlavním cílem), a na základě případové studie Kosova analyzuje zahraniční a 

lokální mediální diskurs v Kosovu v souvislosti s deportací tamních Gülenistů. Na základě 

využití kombinovaných metodologických postupů autor zhodnotil existující zdroje ve snaze 

zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: “Jakými způsoby rezonoval pokus o převrat v Turecku v 

oblasti Západního Balkánu a jak zahraniční a lokální media prezentovala vydání Gülenistů z 

Kosova do Turecka. Výzkum dokládá, že ačkoliv byla tato událost v médiích interpretována jako 

porušení četných mezinárodních zákonů, nevyvolala razantnější reakci. Od roku 2013 (od 

zahájení rozporů mezi Erdoganem a Gülenem) a obzvláště od selhavšího pokusu o převrat v 

Turecku, posilovala Erdoganova moc díky upevňujícím se osobním vazbám s klíčovými 

představiteli Západního Balkánu. Tato skutečnost nakonec vedla k požadavku (byť 

neúspěšnému), aby vlády států Západního Balkánu zatýkaly a deportovaly další podezřelé 

Gulenisty. 

 


