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SISSEJUHATUS 

 

Eesti ja Soome kui naaberriigid ja sugulasrahvad on läbi aegade olnud omavahel 

tihedalt seotud ning paljudes valdkondades nähakse ühiseid vaatenurki. Riigid kuuluvad 

enamasti samadesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ning välispoliitiliselt 

võetakse tihti sarnaseid seisukohti. Tahes-tahtmata mõjutavad ametlikud riikide 

seisukohad ka meediaväljaannete kajastust. Antud uurimistöö eesmärk on välja tuua 

Fethullah Güleni kajastamine ning selle sarnasused ja erinevused naaberriikide 

ajaleheveergudel. 

Fethullah Gülen on oluline isik nii Türgis kui välismeedias eriti just 2016. aasta 

riigipöördekatse tõttu. Antud sündmus on Güleni toonud maailma meedias, sealhulgas 

nii Soomes kui Eestis, populaarseks vestlusaineks. Teemavaldkonna valikul on 

osutunud  määravaks autori huvi välispoliitika vastu. Fethullah Güleni kajastamine 

huvitab bakalaureusetöö autorit seoses teise valdkonna uurimistöö kirjutamisega, mis 

käsitleb Türgi riigipöördekatset ja Fethullah Gülenit. Sellest tulenevalt on tekkinud huvi 

uurida Güleniga seotud meediakajastust humanitaarvaldkonna vaatepunktist. 

Uurimistöö eesmärk on välja tuua Fethullah Güleni käsitlemine internetiväljaannetes 

Postimees ja Helsingin Sanomat. Uuritakse, kui palju on Gülen 2016. aasta jooksul 

kajastust leidnud ning milliste teemade ja sündmustega seoses teda enamasti on seotud. 

Lisaks analüüsitakse Güleni üldist kuvandit meedias, et välja tuua Eestis ja Soomes 

levinud hinnangud ning neid omavahel võrrelda. 

Uurimistöö põhiosa koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse Fethullah 

Gülenit ja tema rolli olulisust seoses Türgi riigipöördekatsega. Teises osas sõnastatakse 

uurimisküsimused. Kolmas osa koosneb neljast alapeatükist. Esimeses alapeatükis 

käsitletakse uurimistöö materjali valikut, teises kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi, 

kolmandas kontentanalüüsi ja kodeerimisjuhendit ning neljandas diskursusanalüüsi. 

Neljandas peatükis analüüsitakse valimi hulka, artiklite rubriigilist jagunemist, 
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modaalsust, Fethullah Güleni kuvandit ning võrreldakse väljaannete kajastuse erinevusi. 

Töö lõpeb kokkuvõttega. 

Uurimistöö materjal on valitud Eesti Postimehest ja Soome Helsingin Sanomatest. 

Artiklid on kogutud internetiväljaannetest aastal 2016. Ajalise perioodi valikul on 

osutunud peamiseks argumendiks Türgi riigipöördekatse toimumise aeg. Internetis 

avaldatud ajalehed on valitud sarnasuse põhimõttel, et oleks võimalik paremini välja 

tuua naaberriikide kajastuse võrdlused. 

Uurimismeetoditena on antud töös esmalt kasutatud kvantitatiivset kontentanalüüsi ehk 

sisuanalüüsi ja seejärel kvalitatiivset diskursusanalüüsi. Sisuanalüüsi meetodit 

rakendatakse artiklite analüüsis järgides kodeerimise juhendit ning artiklite 

rubriikidesse jagamisel. Diskursusanalüüsi kasutatakse materjali sügavamaks 

analüüsiks, et tuua välja erinevad väärtushinnangud ja hoiakud. 
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1. FETHULLAH GÜLEN 

 

Fethullah Gülen on Ameerika Ühendriikides resideeruv Türgi usuliider (Kross 2016). 

Güleni liikumisele pühendatud internetilehekülg iseloomustab Gülenit kui „vaga 

moslem, õpetaja, rahu toetaja, islamiusu õpetlane, intellektuaal, jutlustaja ja globaalne 

liider.“ (Gulen Movement) Güleni ideed on populaarsed nii Türgis kui välismaal ja tema 

õpetustel rajatud koole on paljudes maailma riikides, sealhulgas ka Soomes (Ergil 

2015). 

Gülen on tugev demokraatia ja rahu pooldaja (Fethullah Gülen’s Official Web Site), 

imaam ning tolerantsema islami propageerija (BBC News 2013). Lisaks on õpetlane 

gülenistliku liikumise Hizmet usuline juht (Villsaar 2016). BBC News andmetel ei saa 

ühendust nimetada isegi organisatsiooniks, kuna puudub kindlakujuline struktuur ja 

liikmelisus. Samas tõdetakse, et liikumine võib olla maailma suurim moslemeid siduv 

ühendus. (BBC News 2013) 

Fethullah Güleni nimi on nii Eesti kui Soome meedias enim esile tõusnud seoses Türgis 

15. juulil 2016. aastal toimunud riigipöördekatsega. Türgi president Recep Tayyip 

Erdoğan on putšikatse põhiliseks süüdlaseks tembeldanud just Güleni. (Kaldoja 2016) 

Toimunud sündmuse osas on vastakaid arvamusi Postimehe veebiväljaandes avaldanud 

ka Eerik-Niiles Kross, kelle sõnul „Türgi riigipöördekatse kummaline läbiviimine 

tekitab rohkelt küsimusi“. Kross kirjutab riigipöördekatse tagamaadest ja meedias laialt 

levinud kahtlustest, et Erdoğan võib ise olla üritusega seotud.  (Kross 2016) 

Antud uurimistöö eesmärk on välja tuua, kuidas portreteeritakse Fethullah Gülenit Eesti 

ja Soome ajalehtede veebiväljaannetes seoses eelmise aasta sündmustega Türgis. Gülen, 

kui varasemalt Eesti ja Soome meedias vähest kajastust leidnud isik, on eelmisest 

aastast alates rohkelt tähelepanu saanud paljudel ajaleheveergudel. 

  



7 

 

2. UURIMISKÜSIMUSED 

 

Uurimistöös analüüsitakse Fethullah Güleni kajastamist ajalehtede Postimees ja 

Helsingin Sanomat veebiväljaannetes 2016. aastal. Välja tuuakse, kui palju on Gülen 

kajastust leidnud; kas kajastus on valdavalt positiivne, neutraalne või negatiivne; 

missugused märksõnad ja adjektiivid seostuvad Güleniga; millised on sarnasused ja 

erinevused kahe ajalehe internetis avaldatud artiklite vahel. 

Uurimistöö eesmärk on vastused leida järgmistele küsimustele: 

1. Kui palju on Fethullah Gülenit kajastatud internetiväljaannetes Postimees ja 

Helsingin Sanomat aastal 2016? 

2. Millistes rubriikides ning mis teema või sündmusega seonduvalt on Fethullah 

Gülenit kajastatud? 

3. Missuguse modaalsusega on Fethullah Güleni ning temaga seotud artiklite 

kajastamine? 

4. Missugused märksõnad ja adjektiivid tulevad esile seoses Fethullah Güleniga? 

5. Missugused sarnasused ja erinevused tulevad esile erinevates väljaannetes 

Fethullah Güleniga seonduvates artiklites? 
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3. UURIMISMEETODID JA ALLIKAD 

 

Antud peatükis käsitletakse uurimistöös kasutatud materjali ning selle 

analüüsimeetodeid. Esmalt rakendatakse kontentanalüüsi, et analüüsida artikleid 

kvantitatiivselt ja seejärel diskursusanalüüsi kvalitatiivse uurimise jaoks. 

 

3.1. Uurimismaterjal 

Uurimismaterjal pärineb ajalehtede Postimees ja Helsingin Sanomat 

internetiväljaannetest. Valimiks on kontentanalüüsis 100% ja diskursusanalüüsis 70% 

Fethullah Güleniga seotud artiklitest aastast 2016. Perioodi valikul osutus oluliseks 

2016. aasta Türgi riigipöördekatse, mis tõi Güleni maailma meedias sagedaseks 

jutuaineks. 

Valimi koostamisel on otsingumootorisse sisestatud „gülen“, seejuures on kaasatud 

artiklid kõikidest valdkondadest. Postimehes on vastavaid artikleid 77 ja Helsingin 

Sanomates 103. Esmalt on mõlema väljaande otsingutulemustest eemaldatud artiklid, 

millel ei ole seost Fethullah Güleniga. Nii Postimehe kui Helsingin Sanomate artiklite 

valikust on selle tulemusel eemaldatud üks artikkel. Lõpliku valimi koostamisel on 

kontentanalüüsiks võetud kõik 178 avaldatud artiklit, diskursusanalüüsi jaoks on valitud 

70% kogumahust ehk 124 artiklit. 

Artiklite valimisel diskursusanalüüsiks on kasutatud internetis juhusliku valiku 

generaatorit (RANDOM.ORG). Generaatori väljundiks olnud juhuslikus järjestuses 

artiklite nimekirjast on valitud vastavalt Postimehest 53 ja Helsingin Sanomatest 71 

esimest. Artiklitest analüüsitakse seda osa, mis on otseselt seotud Güleni isikuga.  

Uurimistöös käsitletavateks meediaväljaanneteks valitud ajalehed Postimees ja 

Helisngin Sanomat on mõlemad suure tiraažiga üleriigilised ajalehed, mis käsitlevad 

laia teemaderingi. Töö üheks eesmärgiks on tulemused välja tuua rubriigiti ja seega on 
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oluline valida väljaanded, mis ei ole suunatud ühele kindlale valdkonnale. Lisaks 

tuuakse välja tulemuste võrdlused internetiväljaannete vahel ja seega on valitud eri 

riikide sarnaste tunnustega väljaanded. 

Uurimistööks on valitud veebiväljaanded, kuna nendele on lihtsam ligipääs ja 

veebiartiklite läbitöötamise kiirus on suurem, kuna ei pea füüsiliselt paberil ajalehte 

lugema ja vajalikku informatsiooni arvutisse trükkima. Lisaks on meedias kajastatav 

materjali hulk suurem kui paberil ajalehe veergudel, kuna kõik uudised ei jõua trükki. 

 

3.2 Kvantitatiivne ja kvalitatiivne analüüs 

Antud töös on kasutatud nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset uurimisviisi, et anda 

põhjalikum ülevaade Fethullah Güleni kajastamisest. Mõlemal uurimisviisil on omad 

positiivsed ja negatiivsed pooled ja seega on siinkohal rakendatud segatud meetodit. 

Kvantitatiivne lähenemine annab ühelt poolt kindlad numbrid, millest teha järeldusi 

ning kvalitatiivne võimaldab omakorda sügavamat analüüsi. 

Antud valiku tegemisel on juhindutud Veronika Kalmuse diskursusanalüüsi nõuandest, 

mis ütleb, et „suuremahulisemates, tekstianalüüsi meetodeid kombineerivates 

uurimustes võib olla otstarbekas viia enne diskursusanalüüsi valimi koostamist läbi 

kvantitatiivne kontentanalüüs, mille tulemustest lähtuvalt võib võtta diskursusanalüüsis 

lähivaatluse alla kõige sagedamini esinevad või hoopis harvad, ent tähelepanuväärsed 

teksti omadused või koosesinemismustrid“ (Kalmus 2015). 

 

3.3. Kontentanalüüs 

Epp Lauk on defineerinud kontentanalüüsi järgnevalt: „sisuanalüüs ehk kontentanalüüs 

on kõige üldisemalt võttes uurimistehnika kommunikatsiooni sisu objektiivseks, 

süstemaatiliseks ja kvantitatiivseks uurimiseks ning analüüsimiseks“ (Lauk 1995; 33). 

Denis McQuail lisab oma teoses „McQuaili massikommunikatsiooni teooria“, et 
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kontentanalüüsi kasutatakse „eelkõige meedia sisu võrdlemiseks teatud tunnuste 

esinemissagedusega sotsiaalses reaalsuses“ (McQuail 2000; 293). 

Kontentanalüüsi süstemaatilisuse all mõeldakse, et valimi moodustamisel peab järgima 

kindlatel alustel paika pandud reegleid, et igat objekti käsitletaks võrdsetena valimi 

suhtes. Objektiivsus väljendab seda, et sama uurimust läbi viies peavad erinevad uurijad 

jõudma samadele tulemustele, kuna uurija subjektiivsus ei tohi tulemit mõjutada. Samas 

tõdeb Lauk, et täielik subjektiivsus on siiski võimatu, kuna valim ja koodisüsteem tuleb 

uurijal endal konstrueerida. Sisuanalüüsi kvantitatiivsus on oluline, et saaks uuritavat 

materjali analüüsida numbrilise väljundiga, mis on üldistuste tegemisest täpsem. (Lauk 

1995; 33-34) McQuail lisab oma teoses objektiivsuse nõude kohta, et „kategooriate 

konstrueerimine enne nende kasutamist sisaldab ohtu, et uurija pigem surub peale oma 

väärtuste süsteemi, kui tuletab selle sisust“ (McQuail 2000; 294). Antud põhimõttest on 

lähtutud kodeerimisjuhises rubriikide koostamisel, kuna eelnevalt artiklite sisuga 

tutvumata pole rubriikide konstrueerimine mõistlik. 

Epp Lauk on oma teoses paika pannud sisuanalüüsi protseduuri, millest on lähtutud ka 

antud uurimistöös. Esiteks tuleb moodustada valim uuritavast materjalist. Teiseks tuleb 

koostada juhend materjali sisu kodeerimiseks. Kolmandaks tuleb juhendi alusel sisu 

kodeerida. Neljandaks tuleb tõlgendada sisu kodeerimisel saadud tulemused. Viiendaks 

tuleb teha ja kontrollida järeldusi ning hinnata uurimisprotseduuri. (Lauk 1995; 35-36) 

 

3.3.1. Kodeerimisjuhend 

Valimiks osutunud artiklite analüüsiks on koostatud kaks kodeerimistabelit (vaata Lisa 

1) Postimehe ja Helsingin Sanomate artiklite eristamiseks. Kodeerimisjuhendi 

koostamisel on kasutatud Epp Lauk teost „Algteadmisi teadustööst: õppevahend 

ajakirjanduse osakonna üliõpilastele“ (Lauk 1995; 43). Juhist on kohandatud vastavalt 

uurimisküsimuste eripärale. 
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Kodeerimistabelis on järgmised kategooriad: 

1) artikli ilmumise kuupäev; 

2) artikli pealkiri; 

3) artikli autor; 

4) väljaande rubriik; 

5) artikli rubriik; 

6) artikli modaalsus; 

7) artiklis esinevad hinnangulised väljendid; 

8) kommentaarid. 

 

3.4. Diskursusanalüüs 

Diskursusanalüüs kuulub kvalitatiivse tekstianalüüsi meetodite alla (Kalmus, Masso, 

Linno 2015). Veronika Kalmus kirjutab, et „diskursusanalüüs on tekstianalüüsi erijuht. 

Diskursusanalüüs pole konkreetne meetod, vaid eklektiline meetodite kogum, kuhu 

kuuluvad erinevad analüüsistiilid, -tüübid ja -koolkonnad.“ Kalmus lisab, et nii 

diskursusanalüüsi kui diskursust saab defineerida erinevatel viisidel. (Kalmus 2015) 

Meri-Liis Laherand on diskursusanalüüsi sõnastanud kui „kvalitatiivsete andmete 

analüüsi vorm, mis on välja kasvanud huvist keelekasutuse uurimise vastu“. (Laherand 

2008; 309) 

Diskursusanalüüsi eesmärgist kirjutab Reet Kasik, et „diskursuste, tekstide ja keelelise 

suhtluse uurimine analüüsib situatsioonide ja keelekollektiividega seotud 

keelekasutusviiside küsimusi eri vaatepunktidest, vaadeldes keelt kui tähenduste loojat, 

tähenduste vahendajat, tähenduste kandjat“ (Kasik 2002; 74). McQuail lisab, et 
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diskursusanalüüsi on võimalik rakendada „kõigile keelekasutuse ja teksti vormidele“ 

(McQuail 2000; 440). 

Võrreldes kvantitatiivse sisuanalüüsiga on diskursusanalüüsi meetodid erinevad, kuna 

uurijale pole ette antud meetodeid ja analüüsimise viise. Viimased tuleb iseseisvalt, 

arvestades uurimuse olemust, välja töötada. Lisaks ei saa diskursusanalüüsis rakendada 

kontentanalüüsiga võrreldes samu kodeerimise põhimõtteid, kuna eesmärk on 

diskursusest osavõtjate enda kategooriate loomist ja kasutamist uurida. Sellest 

tulenevalt pole ka ühe uurimuse piires kindlat analüüsitava ühiku nõuet. (Kalmus 2015) 

Diskursusanalüüsi valimi puhul on oluline kaasata vajalikus koguses materjali, et 

analüüs annaks piisavat informatsiooni oluliste järelduste tegemisel. Samas on 

ebaotstarbekas kasutada liiga suurt kogust algmaterjali, kuna võib tekkida üleküllus, 

mille puhul saab ka vähema materjali põhjal teha paikapidavat analüüsi. (Kalmus 2015) 

Antud uurimistöös on eesmärk uurida üldist suhtumist Fethullah Gülenisse ja seega pole 

vajalik kogu mahu läbitöötamine. 

Diskursuse analüüsi tulemusete esitamisel on oluline jälgida, et tsitaadid ja muud näited 

analüüsitavast materjalist ei domineeriks uurimust. Kalmus soovitab kasutada tulemuste 

väljatoomisel struktuurseid jaotusi. (Kalmus 2015)  
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4. ARTIKLITE ANALÜÜS JA TULEMUSED 

 

Antud peatükis analüüsitakse ajalehtede Postimees ja Helsingin Sanomat 

veebiväljaannete Fethullah Güleniga seotud artikleid. Peatükk on jaotatud kolmeks 

osaks – kontentanalüüs, diskursusanalüüs ja tulemused. Kontentanalüüs ja 

diskursusanalüüs koosnevad omakorda alapeatükkidest. 

 

4.1. Artiklite hulk 

Uurimistöös käsitletakse Fethullah Güleniga seotud artikleid aastast 2016. Lõplikuks 

valimiks on 178 artiklit – 76 Postimehest ja 102 Helsingin Sanomatest. 

Joonistelt 1 ja 2 on näha, et mõlema ajalehe veebiväljaannetes on kõige rohkem artikleid 

ilmunud juulis, Postimehes vastavalt 32 ja Helsingin Sanomates 46. Järgmisena on 

rohkelt artikleid augustis – Postimehes 24 ja Helsingin Sanomates 27. Teistel kuudel on 

oluliselt vähem artikleid ilmunud. Postimehes on ilmunud septembris seitse, oktoobris 

viis, detsembris neli, märtsis kaks artiklit ning mais ja novembris üks artikkel. Helsingin 

Sanomates on ilmunud märtsis kuus, aprillis kaks, mais, juunis ja septembris üks 

artikkel, novembris neli ning septembris kaheksa artiklit. Güleni kohta pole ilmunud 

ühtegi artiklit kummagi väljaande puhul jaanuaris, veebruaris ja juunis ning Postimehes 

lisaks ka aprillis. 

Tulemustes on selge seos 2016. aasta juulis toimunud Türgi riigipöördekatsega ning 

sellele eelnenud ja järgnenud Güleniga seotud sündmustega. Märtsis ilmunud artiklite 

sisu on ühe Türgi ajalehetoimetuse vägivaldsest sulgemisest, mida süüdistatakse 

Güleniga seotud olemises. Aasta viimased uudised on seotud Venemaa saadiku 

tapmisega Türgis, milles on Erdogan süüdistanud ka Gülenit. Üldiselt on aasta lõikes 

artikleid ilmunud vähe, kuna kõige enam ilmus artikleid just juulis ja augustis, 

ülejäänud ajal ilmus alla kümne artikli kuus ning mõnel kuul mitte ühtegi. Seega on nii 

eestlaste kui soomlaste suurem huvi Güleni vastu seotud riigipöördekatsega. 
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Joonis 1. Postimehe artiklite arvuline jagunemine kuude kaupa 2016. aastal. 

 

 

Joonis 2. Helsingin Sanomate artiklite arvuline jagunemine kuude kaupa 2016. aastal. 

 

Joonistelt 3 ja 4 on näha, et internetiväljaannete enda rubriigilise liigituse alusel on 

Postimehe artiklid jagatud kuute ja Helsingin Sanomate artiklid seitsmesse rubriiki. 

Postimehe rubriigis „Maailm“ oli 59 ja Helsingin Sanomate rubriigis „Ulkomaat“ 85 

artiklit. Postimehes ilmus lisaks rubriigis „Arvamus“ ja „Postimees Pluss“ veergudel 

kuus artiklit, „Elu24“ ja „Sport“ kaks artiklit ja üks rubriigis „Majandus“. Helsingin 
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Sanomat väljaandes ilmus üheksa artiklit rubriigis „Pääkirjoitus“ (tõlkes juhtikiri), neli 

„Lehdistönvapaus“ (tõlkes ajakirjandusvabadus) ja üks artikkel „Kotimaa“ (tõlkes 

kodumaa), „Nyt.fi“, „Sunnuntai“ (tõlkes pühapäev) ja „Urheilu“ (tõlkes sport). 

 

 

Joonis 3. Artiklite rubriigiline jagunemine Postimehe järgi 2016. aastal. 

 

 

Joonis 4. Artiklite rubriigiline jagunemine Helsingin Sanomate järgi 2016. aastal. 
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4.2. Artiklite rubriigiline jagunemine 

Artiklite edasiseks analüüsiks on artiklid jagatud kaheksasse rubriiki, mis moodustavad 

uurimistöö diskursused. Rubriigiline jaotus on oma olemuselt subjektiivne, kuna on 

uurija poolt konstrueeritud. Osa artikleid kuuluvad mitmesse rubriiki, kuna käsitlevad 

korraga mitut teemavaldkonda. 

Väljaannete rubriigiline jagunemine on järgmine: 

 arvamuslugu; 

 haridus; 

 intervjuu; 

 krimi; 

 majandus; 

 persoonilugu; 

 sport; 

 välispoliitika. 

Joonistelt 5 ja 6 on näha, et artiklite rubriigiline jagunemine on valdavalt sarnane. 

Postimehe veebiväljaandes esineb Güleni nimi enim rubriikides „Välispoliitika“ ja 

„Krimi“, kus on ilmunud vastavalt 76 ja 25 artiklit. Rubriigis „Arvamuslugu“ on 

ilmunud kaheksa artiklit, „Sport“ neli, „Haridus“ kolm, „Persoonilugu“ kolm, 

„Intervjuu“ kaks ja „Kodumaa“ üks artikkel. Helsingin Sanomate veebiväljaandes 

esineb Güleni nimi enim rubriikides „Välispoliitika“ ja „Krimi“, kus on ilmunud 

vastavalt 102 ja 34 artiklit. Rubriigis „Arvamuslugu“ on ilmunud 14 artiklit, 

„Sport“ neli, „Haridus“ neli, „Persoonilugu“ kaks ja „Kodumaa“ kaks artiklit. 

Intervjuusid ei ole ilmunud. 
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Joonis 5. Postimehe artiklite rubriigiline jagunemine. 

 

 

Joonis 6. Helsingin Sanomate artiklite rubriigiline jagunemine.  
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Arvamuslood kajastavad välispoliitilist olukorda maailmas seoses Türgi 

riigipöördekatsega. Ühegi Postimehe arvamusloo põhifookus pole otseselt Gülen, 

rohkem keskendutakse Erdoğanile, riigipöördekatsele ja selle tagajärgedele. Gülenit 

käsitletakse  seoses riigipöördekatse süüdistuste ja kahtlustustega. Helsingin Sanomates 

on ilmunud arvamuslugu Erdoğani ja Güleni kohta. 

Rubriigis „Haridus“ kirjutatakse õpetajate vallandamist seoses riigipöördekatsega. 

Ametist vabastamise põhjuseks tuuakse seotus Güleni liikumisega. Lisaks kirjutatakse 

gülenistlike koolide olukorrast Taanis. Nimelt vahetavad paljud vanemad oma laste 

koole, kuna kardetakse olla seotud Türgi riigipöördekatses süüdistatava Güleniga. 

Haridusega seoses kirjutatakse ka gülenistlikest erakoolidest Soomes, mille omanik on 

Fethullah Gülen. Helsingin Sanomates kirjutatakse põhjalikumalt riigipöördekatsest 

seoses Helsingis avatud Güleni koolidega. 

Intervjuude rubriiki kuuluvad kaks Postimehe artiklit. Esimene intervjueeritav on 

Erdoğani toetajaga, kelle sõnul on riigipöördekatse peamine süüdlane Gülen. Teine 

intervjueeritav on Türgi suursaadik Eestis, kes on samal arvamusel, et Gülen on 

peasüüdlane ja peab güleniste terroristideks. Helsingin Sanomates intervjuusid ei ole. 

Rubriigis „Kodumaa“ on Postimehe veergudel ilmunud üks uudis, mis kajastab Eesti 

gülenistide liikumist. Nimelt süüdistavad nad Erdoğani laimus ja nimetavad oma 

liikumist maailmas rahu levitavaks ühenduseks. Helsingin Sanomat väljaandes on 

kajastatud riigipöördekatsega seoses asüüliotsijaid. 

Rubriigis „Krimi“ on kajastatud erinevaid artikleid, mis on seotud kuritegude, 

süüdistuste ja karistustega. Põhiliselt käsitletakse riigipöördekatse järgset 

vahistamislainet ja vallandamisi. Seejärel on uudiseid Vene suursaadiku mõrvast ja selle 

seostamisest Güleniga ning opositsioonimeelse ajalehetoimetuse vägivaldsest 

sulgemisest. Lisaks on kajastatud imaami ametlikku vahistamisotsust. Viimasena 

paistab Postimehes silma ahistamisjuhtum bussis, mida on hiljem üritatud seostada 

Güleniga. 
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Rubriigis „Persoonilugu“ kirjutatakse Güleni eluloost, tema seotusest Türgi praeguse 

presidendiga ja tema liikumisest Hizmet. Lisaks kuulub Postimehes persoonilugude alla 

artikkel Türgi päritolu USA sportlasest, kes muutis oma perekonnanime Güleniks. 

Antud sammuga näitab sportlane enda sõnul oma usku Gülenisse. Lisaks on Helsingin 

Sanomates ilmunud kriitiline persoonilugu Gülenist ja tema liikumisest. 

Rubriigis „Sport“ kajastatakse peamiselt riigipöördekatsele järgnevat vallandamislainet 

Türgi jalgpalliliidus. Nimelt süüdistatakse vallandatud isikuid sidemetes Güleni ja tema 

liikumisega. 

Rubriiki „Välispoliitika“ kuuluvad kõik Güleniga avaldatud artiklid. Peamiselt 

käsitletakse Türgi riigipöördekatset ja selle tagajärgi. Valdav osa artiklitest kajastab 

süüdistust Güleni ja tema liikumise Hizmet osas seoses luhtunud katsega. Lisaks 

kirjutatakse 2016. aasta märtsis toimunud ajalehetoimetuse vägivaldsest sulgemisest. 

Kajastatakse ka aasta lõpus toimunud Vene suursaadiku mõrva Türgis, mille teostajat 

süüdistatakse gülenismis. Artikleid on kirjutatud nii USA kui Venemaa suhetest Türgiga 

seoses riigipöördekatse sündmustega. Palju artikleid käsitleb sealhulgas ka Güleni 

eksiili Ameerika Ühendriikides. 

Valdav osa artiklitest on mõlema ajalehe internetiväljaandes sarnase sisuga. Põhiliselt 

kajastatakse riigipöördekatset ja sellest tulenevat välispoliitilist olukorda, Erdoğani 

süüdistusi Gülenile ja luhtunud katse tagajärgi. Mõlemas väljaandes kajastatakse samu 

sündmuseid. Helsingin Sanomat artiklid on võrreldes Postimehega sisukamad. Lisaks 

on Soome ajalehe artiklite autoritest rohkem kohalikke ajakirjanikke ehk kirjutis pole 

nii tihti kopeeritud välismaistest väljaannetest. 

 

4.3. Artiklite modaalsus ja hinnangulised väljendid 

Artiklite modaalsuse hindamisel on arvesse võetud nii rubriiki kui esinenud adjektiive ja 

muid hinnangulisi sõnu. Modaalsuse hindamisel mängib lisaks rolli autori subjektiivsus 

ja seega pole antud tulemus absoluutne. 
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Jooniselt 7 on näha internetiväljaannete modaalsuse jaotumine. Postimehes on 2016. 

aastal ilmunud 45 negatiivset, viis positiivset ja kolm neutraalse sisuga artiklit Fethullah 

Gülenist. Helsingin Sanomates on ilmunud 86 negatiivset, üks positiivne ja 15 

neutraalse sisuga artiklit. 

 

Joonis 7. Fethullah Güleni kajastamise modaalsus 2016. aastal veebiväljaannetes Postimees ja 

Helsingin Sanomat. 

Positiivse hinnangu on saanud nii Postimehes kui Helsingin Sanomates Soome 

politoloogi arvamuslugu, kus suunatakse kriitikat pigem Türgi riigi ja presidendi suunal. 

Lisaks ei usu politoloog Güleni süüsse. Seejärel on Postimehes positiivne käsitlus 

artiklis Eesti gülenistidest, kus avaldatakse toetust Gülenile ja kritiseeritakse Erdoğani. 
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Georgi Beltadze intervjuus Türgi suursaadikuga. Mõlemad artiklid on üsna sarkasmliku 

alatooniga ning viimane positiivne kajastus on Türgist pärit korvpallurist, kes toetab 

Gülenit. Helsingin Sanomates on ilmunud positiivse alatooniga arvamuslugu Türgi 

riigipöördekatsest, kus tuuakse esile Güleni eemalolek sisepoliitikast. 

Neutraalse sisuga artiklid käsitlevad mõlemas väljaandes Türgi riigipöördekatset, kuid 

pigem esitatakse kahtlustusi Erdoğani suhtes. Lisaks tuuakse välja sündmuse kahtlaseid 
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asjaolusid ning viidatakse Güleni liikumisele kui eelkõige rahule suunatud 

organisatsioonile. 

Negatiivse sisuga artiklid on domineerivad, kuna valdav enamus artiklitest kajastab 

Türgi riigipöördekatset ja seejuures on juurde lisatud süüdistusi Güleni kohta. Paljud 

artiklid ei maini süüdistuse juures Güleni vastuväiteid süütuse osas. Lisaks avaldatakse 

negatiivseid seisukohti Güleni suunal, keda on nimetatud Postimehes sõnadega 

„marionett“ ja mõlemas väljaandes „terrorist“. Lisaks on Postimehes avaldatud artikkel, 

mille pealkirjas on Gülen võrdsustatud bin Ladeniga. Güleni liikumist Hizmet on 

mitmes artiklis avaldatud seisukohtades nimetatud terroristlikuks organisatsiooniks. 

Valdavalt on Fethullah Güleni kajastamine mõlemas internetiväljaandes olnud 

negatiivne. Põhjuseks on siinkohal tema Türgi riigipöördekatses süüdistamine, mida on 

kajastatud kõige enam.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Fethullah Güleni kajastamist 

internetiväljaannetes Postimees ja Helsingin Sanomat. Antud teema on varasemalt 

uurimata ja seega oli töö eesmärk välja selgitada kajastamise sarnasused ja erisused 

naaberriikide võimalikult võrdväärsete internetiväljaannete vahel. 

Uurimistöö teemaks valiti Fethullah Gülen just eelmisel aastal toimunud Türgi 

riigipöördekatse tõttu. Töö autor koostab ka teist uurimistööd seoses Güleni ning antud 

sündmusega ja seega tekkis huvi teostada uurimus samast teemavaldkonnast, kuid 

teisest vaatenurgast. 

Uurimistöö valimiks oli kontentanalüüsis kõik 2016. aastal Güleniga seotud artiklid, 

Postimehes vastavalt 76 ja Helsingin Sanomates 102, kokku 178 artiklit. 

Diskursusanalüüsi jaoks kaasati 70% algmaterjalist ehk 53 artiklit Postimehest ja 71 

Helsingin Sanomatest, kokku 124 artiklit. 

Töö esimeses peatükis tehti uurimistöö jaoks kokkuvõte Fethullah Gülenist ja tema 

olulisusest 2016. aasta meediakajastuses. Põhiliselt oli islamivaimulik tähelepanu all 

seoses Türgi riigipöördekatsega. 

Teises peatükis toodi välja uurimisküsimused, millele antud töös vastused leiti. 

Uurimisküsimused olid järgnevad: kui palju on Fethullah Gülenit kajastatud 

internetiväljaannetes Postimees ja Helsingin Sanomat aastal 2016; millistes rubriikides 

ning mis teema või sündmusega seonduvalt on Fethullah Gülenit kajastatud; missuguse 

modaalsusega on Fethullah Güleni ning temaga seotud artiklite kajastamine; 

missugused märksõnad ja adjektiivid tulevad esile seoses Fethullah Güleniga; 

missugused sarnasused ja erinevused tulevad esile erinevates väljaannetes Fethullah 

Güleniga seonduvates artiklites. 

Kolmandas peatükis anti ülevaade materjali valikust ja valimi koostamisest. Seejärel 

toodi välja analüüsimeetodite valimise põhimõtted ja käsitleti kontentanalüüsi ning 
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diskursusanalüüsi. Sisuanalüüsis koostati kodeerimisjuhend ja sellest tulenevalt 

kodeerimistabelid, mille alusel toodi välja analüüsi tulemused. Seejärel analüüsiti 

artikleid rubriigiti. Diskursusanalüüs juhinduti artiklite rubriigilisest jagunemisest. 

Analüüsi eesmärk oli välja selgitada Fethullah Güleni kajastamise põhjal esinevaid 

väärtused ja hoiakud. 

Neljandas peatükis toodi välja materjali analüüs, vastused uurimisküsimustele ja eraldi 

alapeatükis tulemused. Postimehe veebiväljaandes esines Güleni nimi enim rubriikides 

„Välispoliitika“ ja „Krimi“, kus ilmus vastavalt 76 ja 25 artiklit. Rubriigis 

„Arvamuslugu“ ilmus kaheksa artiklit, „Sport“ neli, „Haridus“ kolm, 

„Persoonilugu“ kolm, „Intervjuu“ kaks ja „Kodumaa“ üks artikkel. Helsingin Sanomate 

veebiväljaandes esines Güleni nimi enim rubriikides „Välispoliitika“ ja „Krimi“, kus 

ilmus vastavalt 102 ja 34 artiklit. Rubriigis „Arvamuslugu“ ilmus 14 artiklit, 

„Sport“ neli, „Haridus“ neli, „Persoonilugu“ kaks ja „Kodumaa“ kaks artiklit. 

Intervjuusid ei ilmunud. 

Enim artikleid ilmus mõlema ajalehe internetiväljaandes juulis, vahetult pärast 

riigipöördekatset. Güleniga seotud lugude põhiline fookus oli seotud riigipöördekatsega, 

muid teemasid esines vähem. Hinnanguliselt kirjutati suurem osa aastast Gülenist vähe, 

kuna põhiline osa artiklitest ilmus juulis ja augustis. Kummaski väljaandes polnud 

ühtegi artiklit nii jaanuaris, veebruaris kui juunis, Postimehes lisaks ka aprillikuus. 

Ülejäänud ajal ilmus alla kümne artikli kuus. 

Artiklite modaalsus oli valdavalt negatiivne, kuna Gülenist kirjutati pigem 

riigipöördekatse ja muude negatiivsete sündmustega seonduvalt. Postimehes oli 

negatiivse modaalsusega 45, kolm neutraalset ja viis positiivset artiklit. Helsingin 

Sanomates 86 negatiivset, 15 neutraalset ja üks positiivse kuvandiga artiklit. Suurem 

osa negatiivsetest artiklitest ilmus rubriikides „Välispoliitika“ ja „Krimi“. Negatiivseid 

artikleid ilmus enim rubriikides „Välispoliitika“ ja „Krimi“. Fethullah Güleni 

kajastamine oli mõlemas väljaandes valdavalt negatiivne ning enim seostati teda 

sõnadega „riigipöördekatses kahtlustatav“ ning tema liikumist Hizmet kui „terroristlik 

organisatsioon“.  
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Fethullah Gülen sanomalehdissä Postimees ja Helsingin Sanomat vuonna 2016 

Tiivistelmä 

 

Kandidaatintyön tarkoitus on tutkia Fethullah Gülenin näkyvyyttä Viron sanomalehden 

Postimees ja Suomen sanomalehden Helsingin Sanomat verkkopainoksissä vuonna 

2016. Työn tavoite on selvittää naapurivaltioiden samanlaisten sanomalehdien eriläisiset 

näkökulmat. 

Tutkimustyön ensimmäisessä luvussa esitteltiin Fethullah Güleni ja Turkkin 

vallankaappausyritystä. Työn toisessa luvussa formuloitiin tutkimuskysymykiä. 

Kolmanneessa luvussa esitteltiin kandidaatintyön tiedolähteitä, valintojen periaateita ja 

tutkimusmenetelmiä. Neljännessä luvussa esitteltiin materiaalin analyysiä ja 

tutkimuksen tuloksia. 

Tutkimustyön ainestoon kuuluu sisällönanalyysissä 176 artikkelia ja 

diskurssianalyysissä 124 artikkelia. Sisällönalayysin tavoite on  tutkimuksen tuloksien  

selvittäminen kvantitatiivisesti ja sen takia valittu kaikki artikkelit vuonna 2016. 

Diskurssianalyysin päätavoite on tuoda esille sanomalehdissä Postimees ja Helsingin 

Sanomat löytyviä tärkeitä arvoja ja asenteita Gülenistä ja sen takia on käytetty 70% 

artikkeleista. 

Eniten artikkleita ilmoittui molemmassa verkkopainokseissia heinäkuussa, välittömästi 

vallankaappausyritykseen jälkeen ja sen takia on eniten vallankaappauksenaihellisia 

artikkleita, muita aiheita esintyin vähemmän. Pääasiassa kirjoitettiin artikkeleita 

heinäkuussa ja elokuussa, harvemmin muina kuukausina – vähemmän kun kymmenen 

artikkelia kuukaudessa. Tammikuussa, helmikuussa ja kesäkuussa ei ilmestynyt ühtään 

artikkelia molemmassa painoksessa, sanomalehdessä Postimees ei ilmestynyt myös 

huhtikuussa. 

Gülenistä kirjoitettiin eniten vallankaapausyrityksen ja muuten negatiivisten 

tapahtumien yhteydessä, sen takia oli artikkeleiden modaalisuus valtavasti negatiivinen. 

Sanomalehden Postimees oli 45 negatiivistä, 3 neutraalia ja 5 positiivistä artikkelia. 
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Helsingin Sanomissä oli 86 negatiivistä, 15 neutraalia ja 1 positiivistä artikkelia. Suurin 

osa negatiivisista artikkeleista ilmestyi otsikoissa „Ulkopoliitikka“ ja „Rikokset“. 

Sanomalehet ovat kuvannut Fethullah Güleniä eniten sanoilla 

„vallankaapauksenyrityksen epäilyksenalainen“ ja hänen yhtistystä Hizmet kun 

„terroristijärjestö“. 
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karistamine 

Evelyn Kaldoja arvamus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

positiivne 

Güleni hukkamõist rahumeelsete 

Gezi pargi meeleavaldajate jõuga 

laialipeksmise pärast;haritud 

islami vaimsust ja maailmarahu 

propageeriva usuliikumise 

Sarkastlik arvamus Türgi 

riigipöördekatsest ja 

Güleni süüdistustest 

19.07.2016 

Peaminister: Türgi 

esitas USA-le 

toimikud Güleni 

väljaandmiseks 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

toimikud Güleni väljaandmiseks; 

putšikatse järel puhastama 

riigistruktuure USA-s elava 

vaimuliku Fethullah Güleni 

väidetavatest toetajatest; ütles 

peaminister Güleni 

Türgi peaministri 

avaldused, Gülen, 

riigipöördekatse 
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terrorirühmitusele viidates. 

19.07.2016 
Türgis on peatatud 

15 200 õpetaja töö 
BBC/PM/AFP maailm 

välis-

poliitika/ 

haridus 
   

19.07.2016 

Erdoğani toetaja: 

kodumaa eest 

suremine on auasi 

Peeter Raudsik maailm 

intervjuu/ 

välis-

poliitika 

negatiivne 

riigipööret tegelikult eest 

vedanud Fethullah Güleni juhitud 

cemaat. Gülen on juba aastaid 

töötanud Erdoğani valitsuse 

vastu, sokutades oma järgijaid 

avalikesse ametitesse. 

Intervjuu Türgis elava 

Erdogani pooldajaga 

19.07.2016 
Türgi püüab Gülenit 

USAst kätte saada 
Evelyn Kaldoja 

tänane leht/ 

postimees 

pluss 

välis-

poliitika 
negatiivne 

usuliider Fetullah Gülen on 

seotud nende riigipöördekatsega; 

riigipöördekatse taga oli Güleni 

liikumine; mässu käivitasid 

gülenistlikud ohvitserid;  

Olukord Türgis ja 

välissuhted, Güleni 

süüdistamine. Pole 

esitatud Güleni 

vastuargumente. 

20.07.2016 

USA pakkus 

veelkord abi Türgi 

riigipöördekatse 

uurimisel 

AFP/BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Güleni väidetavast seotusest 

nurjunud riigipöördega; Türgi 

võimud tühistasid teisipäeval 

kõik Güleniga seotud telekanalite 

ja raadiojaamade litsentsi; 

Ühendriigid kaaluvad Güleni 

väljaandmist, kui Türgi esitab 

tõendid vaimuliku seotuse kohta 

putšiga. 

Obama pakub Türgile abi 

putšikatse uurimisel, 

Güleni süüdistamine, 

teave riigipöördekatsest 

20.07.2016 

Türgis kaotab 

riigipöördekatse 

järgselt töö vähemalt 

45 000 inimest 

Inna-Katrin Hein maailm 
välis-

poliitika    

20.07.2016 

Gülen kutsus USA-d 

Türgi 

väljaandmisnõuet 

rahuldamata jätma 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Türgi võimud süüdistavad 

nädalavahetuse nurjunud 

riigipöörde korraldamises; Türgi 

võimud asunud puhastama 

riigistruktuure Güleni 

väidetavatest toetajatest; Ankara 

Güleni väljanõudmine, 

poolte vastuväited 
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on saatnud USA võimudele neli 

toimikut Güleni väidetava 

seotuse kohta riigipöördega. 

20.07.2016 

Türgi keelustas 

akadeemikute 

välisreisid 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Fethullah terrorirühmitust; Türgi 

on asunud nurjunud riigipöörde 

järel puhastama riigistruktuure 

Güleni toetajatest; kahtlustades 

neid sidemetes Güleniga 

Olukord hariduses, Güleni 

süüdistamine ja 

vastuväited 

21.07.2016 

Jürgen Tamme: 

tahaks loota, et me 

ei näe Türgis 

näidisprotsesse 

Jürgen Tamme arvamus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

   

21.07.2016 

Viis fakti Türgi 

riigipöörde 

peaideoloogiks 

tembeldatud Güleni 

kohta 

AJ/PM maailm 
välispoliiti

ka    

21.07.2016 

Hanna-Kaisa Lepik: 

Lääs on Türgiga 

suhtlemisel 

keerulises olukorras 

Hanna-Kaisa Lepik arvamus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

negatiivne 

 

kümnete tuhandete õpetajate 

ametist eemaldamine nende 

väidetava seose tõttu riigipöörde 

organiseerimises süüdistava 

Fethullah Güleniga on ohu 

elimineerimine täiesti teisel 

tasandil; Erdoğan nõuab USA-lt 

Fethullah Güleni väljaandmist, 

kuid Washington viivitab 

otsusega, nõudes tugevamaid 

tõendeid 75-aastase imaami süü 

kohta. Arvatavasti ei saagi me 

teada, kas Gülen on süütu või 

mitte 

Lääne ja Türgi vahelised 

keerulised suhted seoses 

riigipöördekatse, 

põgenike, Euroopa Liidu 

ja teiste teemadega. 

Lisaks Fethullah Güleni 

süüdistused ja nende 

kahtluse alla seadmine. 

22.07.2016 

Eerik-Niiles Kross: 

Türgi 

riigipöördekatse 

Eerik-Niiles Kross arvamus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

neutraalne 
 

Arvamus Türgi 

riigipöördekatsest, mis on 

Erdogani suhtes pigem 
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kummaline 

läbiviimine tekitab 

rohkelt küsimusi 

poliitika negatiivne; 

riigipöördekatse 

näilikkusest; Erdogani ja 

Güleni vastuseisust. 

22.07.2016 

Türgi suursaadiku 

jutul: segane maa, 

segane lugu 

Georgi Beltadze maailm 

intervjuu/ 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

positiivne 

Küsisin seejärel saadikult, kas 

talle ei tundu, et kogu see 

vandenõujutt sarnaneb vägagi 

nõukogude propagandale. 

Eeldan, et see puhastus on siis 

suunatud gülenistide vastu? 

(Endamisi naerdes.) 

Näen probleemi, et ainult Türgi 

riik näeb neid terroristidena ja 

ülejäänud maailm mitte. 

Intervjuu Türgi 

suursaadikuga Eestis, kes 

ususb Güleni süüsse ja 

peab güleniste 

terroristideks. Ajakirjanik 

ja intervjueerija annab 

mõista, et tema ja kogu 

muu maailm nii ei usu; 

kasutab tihti sarkasmi 

suursaadiku suunas. 

22.07.2016 

USAl ei olnud Türgi 

riigipöördekatse 

kohta luureandmeid 

AFP/BNS maailm 
välis-

poliitika    

23.07.2016 

Türgi võimud 

vahistasid Güleni 

vennapoja 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Güleni nurjunud riigipöörde 

korraldamises kahtlustavad Türgi 

võimud on vahistanud mõne 

tema sugulase; maha surutud 

mässuliste sõjaväelaste 

riigipöördekatse järel puhastama 

riigistruktuure Güleni 

väidetavatest toetajatest. 

Esimene Fethullah Güleni 

vahistatud sugulane 

seoses putšikatsega, 

Güleni süüdistamine, 

vastuväited puuduvad 

26.07.2016 
Uuring: Türklased 

usuvad Güleni süüd 
Reuters/PM maailm 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Türklased usuvad Güleni süüd; 

7,7 protsenti vastanutest leidis, et 

Gülen ja tema toetajad kujutavad 

riigile tõsist ohtu 

Gülenisse suhtumise 

uuring Türgis, Güleni 

süüdistamine ja temas ohu 

nägemine, Güleni 

süüdistus Erdoganile. 

29.07.2016 

Türgi hoiatas 

Kõrgõzstani Güleni 

toetajate 

riigipöördekatse eest 

BNS maailm 
välis-

poliitika    
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29.07.2016 

Türgi võimud 

pidasid kinni kolm 

gülenistist ärimeest 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Türgi võimud pidasid kinni kolm 

gülenistist ärimeest; juhtide 

kinnipidamine on seotud 

juurdlusega Güleni Türgi 

tegevuse rahastamise asjus. 

Ankara süüdistab pagulasest 

vaimulikku 15. juuli 

riigipöördekatse korraldamises ja 

soovis kukutada president; USAs 

paguluses elavat vaimuliku 

Fethullah Güleniga 

Uued vahistamised, 

Güleni mõju välja 

juurimine. Puuduvad 

Güleni vastuväited. 

31.07.2016 
Erdoğan: Gülen on 

ainult marionett 
Reuters/PM maailm 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Gülen on ainult marionett; Gülen 

on ainult kellegi suurema 

käepikendus 

Erdogani uus 

vandenõuteooria 

riigipöördekatsest, 

süüdistused, vastuväited. 

31.07.2016 

Türgi 

riigipöördekatse tõi 

kohalikus 

jalgpalliliidus kaasa 

suurpuhastuse 

Kristjan Jaak Kangur sport 

sport/ 

välis-

poliitika 

negatiivne 

Türgis kinni peetud, ametist 

kõrvaldatud või uurimise alla 

antud juba enam kui 60 000 

inimest avalikust ja 

akadeemilisest ning sõjandus-, 

õigus- ja meediasektorist, keda 

kahtlustatakse sidemetes USAs 

elava Fethullah Güleniga, keda 

peetakse riigipöördekatse 

algatajaks 

Seis Türgi jalgpallis ja 

muudel elualadel pärast 

riigipöördekatse 

vallandamisi, taandumisi 

ja arreteerimisi. 

02.08.2016 

Türgi esitas sajale 

Ankara 

haiglatöötajale 

vahistamiskäsu 

AFP/AP/PM maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

02.08.2016 

Türgi jalgpalliliit 

vallandas 

riigipöördekatse 

tõttu arvukalt 

vilemehi 

Kristjan Jaak Kangur sport 

sport/ 

välis-

poliitika 

negatiivne 

vallandatud isikuid 

kahtlustatakse koostöös USAs 

elava Fethullah Güleniga, keda 

peetakse presidendi Recep 

Tayyip Erdoğani vastu suunatud 

riigipöörde mahitajaks 

Seis Türgi jalgpallis ja 

muudel elualadel pärast 

riigipöördekatse 

vallandamisi, taandumisi 

ja arreteerimisi. 
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03.08.2016 

Rootsi ei saada 

Türgi riigipöördega 

seotud 

asüülitaotlejaid 

tagasi 

AP/BNS  maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Gülen on USA-s paguluses elav 

islamivaimulik, keda Ankara 

süüdistab 15. juuli nurjunud 

riigipöörde korraldamises. 

Rootsi ei saada putšikatse 

tõttu asüüli taotlejaid 

tagasi. Erdogani 

süüdistus, vastuväited 

puuduvad. 

04.08.2016 

Erdoğan tõotas 

hageda kõiki 

Güleniga seotud 

ettevõtteid 

AP/BNS  majandus 
välis-

poliitika 
negatiivne 

ürgi riigipöördekatse 

korraldamises süüdistatud 

Fethullah Güleniga; Türgi 

valitsus peab Fethullah Güleni 

juhitud liikumist 

terroriorganisatsiooniks. 

Güleni süüdistamine 

riigipöördekatses, 

puuduvad vastuväited. 

04.08.2016 

Türgi kohus andis 

välja Güleni 

vahistamiskäsu 

AP/BNS  maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Türgi kohus andis välja USA-s 

paguluses elava islamivaimuliku 

Fethullah Güleni ametliku 

vahistamiskäsu; Türgi valitsus 

süüdistab Pennsylvanias elavat 

islamivaimulikku sõjaväelise 

riigipöördekatse korraldamises; 

Tema liikumine on kuulutatud 

Türgis terroriorganisatsiooniks. 

Güleni vahistamiskäsk. 

Olemas süüdistus ja 

vastuväide, pealkiri 

negatiivne. 

04.08.2016 
Ajalehereklaam või 

Güleni salasõnum? 
Hürriyet/PM maailm 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Väljaanne oli seotud USAs 

resideeruva Fethullah Güleniga; 

väidetavalt ennustas reklaam 

juuli keskel toimunud 

riigipöördekatset ette; 

Sotsiaalmeedia kasutajad on 

seostanud ka video ning 

putšikatse kuupäeva, millel on 

üheksa kuud vahet. Lisatud on 

veel, et videos näidatud beebi 

viitab sellele, et riigipöörde katse 

seeme oli külvatud juba varem; 

ametliku vahistamiskäsu 

riigipöördekatses süüdistava 

Fethullah Güleni arreteerimiseks 

Güleni seotusest 

riigipöördekatsega, 

vandenõuteooriad, 

puuduvad vastuväited. 
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05.08.2016 

Gülen mõistis 

vahistamismääruse 

hukka 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

kohus väljastas määruse tema 

vahistamiseks; Türgi valitsus 

süüdistab Pennsylvanias elavat 

islamivaimulikku sõjaväelise 

riigipöördekatse korraldamises ja 

tahab, et USA ta Türgile välja 

annaks. 

Güleni avaldused seoses 

riigipöördekatsega, 

Erdogani-poolsed 

süüdistused 

05.08.2016 

Graafik: Türgi 

riigipöördekatse 

järgsed vahistamised 

ja vallandamised 

PM/Anna Prokofjeva maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

riigipöördekatses süüdistatavate 

gülenistidega; Peale 

riigiametnike on «puhastuse» ette 

jäänud muu hulgas näiteks 

mitmeid jalgpallikohtunikke, 

haiglatöötajaid, ajakirjanikke aga 

ka näitlejaid ja lavastajaid, kelle 

suhted Fethullah Güleni 

islamiliikumisega on äärmiselt 

ebatõenäolised 

Riigipöördekatse 

tagajärjed; seotus Güleni 

ja gülenistidega; 

puuduvad Güleni 

vastuväited 

08.08.2016 

Türgis vahistati 

kümme gülenistist 

välismaalast 

Hurriet/PM maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

09.08.2016 

Ankara manitses 

USA-d mitte 

ohverdama Güleni 

pärast suhteid 

Türgiga 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Türgi manitses täna Ühendriike 

mitte ohverdama suhteid 

Ankaraga USA-s elava 

islamivaimuliku Fethullah Güleni 

tõttu, keda Türgi süüdistab 

nurjunud riigipöörde 

korraldamises; ohverdavad nad 

suhted Türgiga terroristi pärast;  

Riigipöördekatsest; Türgi 

nõudmised USAle; 

süüdistused ja vastuväited 

12.08.2016 

Meedia: Türgi tahab 

putšiga seoses kinni 

pidada endist 

jalgpallitähte 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi/ 

sport 

negatiivne 

Võimud viitavad 

organisatsioonile, mida juhib 

riigipöördekatse organiseerimises 

süüdistatud ja USAs elav 

vaimulik Fethullah Gülen. 

Güleni seotusele 

vihjamine; Güleni 

vastuväited puuduvad 
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12.08.2016 
Kanter muutis oma 

nime Güleniks 
The Big Lead/ PM maailm 

persooni-

lugu/ 

välis-

poliitika/ 

sport 

positiivne 

Enes Kanter ütles lahti oma 

perekonnast, sest toetab Türgi 

usujuht Fethullah Gülenit; 

avaldanud avalikult oma toetust 

Gülenile ning on kritiseerinud 

Türgi president Recep Tayyip 

Erdogani pärast läbikukkunud 

riigipöördekatset 

Türgi päritolu korvpalluri 

nimemuutus; Güleni 

süüdistamine; korvpalluri 

toetus 

15.08.2016 

Euroopa tegeleb 

Çavuşoğlu sõnul 

Türgi alandamisega 

AFP/STT/ BNS maailm 
välis-

poliitika    

16.08.2016 

Istanbulis sooritati 

haarang Güleni 

rahastajate 

leidmiseks 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Istanbulis sooritati haarang 

Güleni rahastajate leidmiseks; 

Ankara süüdistab 

riigipöördekatse korraldamises 

USAs elavat vaimulikku 

Fethullah Güleni 

Uued vahistamised, 

haarangud seoses 

riigipöördekatsega; poolte 

seisukohad 

16.08.2016 

Türgi prokurörid 

nõuavad Gülenile 

kaht eluaegset 

vangistust 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

16.08.2016 

Välismaa 

lühiuudised 

17.08.2016 

PM 

tänane leht/ 

postimees 

pluss 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Türgi prokurörid nõuavad 

Gülenile kaht eluaegset 

vangistust; 2527 lehekülje 

pikkuse süüdistuse. Selles 

süüdistatakse vaimulikku 

muuhulgas katses 

põhiseaduslikku korda jõuga 

purustada ning relvastatud 

terrorirühmituse asutamises ja 

juhtimises 

Türgi prokuröride 

ametlikud süüdistused; 

Gülen eitab siiani seotust 

16.08.2016 
Rootsi välispoliitika 

ajab türklased marru 
Karl Oskar Villsaar 

tänane leht/ 

postimees 

pluss 

välis-

poliitika    
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17.08.2016 

Aserbaidžaani 

prokuratuur algatas 

uurimise Güleni 

toetajate suhtes 

Interfax/BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Aserbaidžaani prokuratuuri 

raskete kuritegude peavalitsus 

algatas uurimise USAs elava 

vaimuliku Fethullah Güleni 

poolehoidjate suhtes; 

«Tõkestamaks seadusvastaseid 

ettevõtmisi Asebaidžaani alal, 

algatas Aserbaidžaani 

prokuratuur kriminaalseadustiku 

vastavate paragrahvide alusel 

uurimise Güleni toetajate suhtes, 

Türgis süüdistatakse neid 

riigipöördekatse korraldamises,» 

ütles Sultanov. 

Aserbaidžaani süüdistused 

Güleniga seotud isikutele; 

negatiivne info Gülenist; 

Güleni seisukohad 

puuduvad 

20.08.2016 

Taanis elavaid 

türklasi hoiatatakse 

gülenistlike koolide 

eest 

Guardian/PM maailm 

välis-

poliitika/ 

haridus 
   

21.08.2016 

Aserbaidžaanis 

vahistati Güleni 

toetamises 

kahtlustatav 

opositsionäär 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

23.08.2016 
Gülenistide koole 

leidub ka Soomes 
Hanna-Hulda Reinkort 

tänane leht/ 

postimees 

pluss 

välis-

poliitika/ 

haridus 
   

23.08.2016 

Salapärane 

islamivaimulik 

Fethullah Gülen 

Karl Oskar Villsaar 

tänane leht/ 

postimees 

pluss 

persooni-

lugu/ 

välis-

poliitika 

neutraalne 
 

Güleni elu ja tema 

liikumine; 

riigipöördekatse; tema 

õpetussõnu 

iseloomustatakse 

tähelepanuväärsetena, 

samas nimetatakse teda 

tüliõunaks USA ja Türgi 

vahel 
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27.08.2016 

Türgis vangistati 

riigipöördekatsega 

seoses kolm 

eksdiplomaati 

AP/BNS  postimees 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

on kõrvaldatud oma 

ametikohtadelt väidetava seotuse 

tõttu USA-s elava vaimuliku 

Fethullah Güleniga, keda 

süüdistatakse 15. juuli 

putšikatses.  

Süüdistused ja vastuväited 

30.08.2016 

Türgi võimud 

vahistasid Hürriyeti 

toimetaja 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

02.09.2016 

Türgis kõrvaldati 

ametist 8000 

julgeolekutöötajat 

AFP/AP/BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Ankara süüdistab 

riigipöördekatses Ühendriikides 

elavat vaimulikku Fethullah 

Güleni ja tema mõõdukat islamit 

propageerivat liikumist Hizmet, 

mis on väidetavalt loonud Türgi 

riigiaparaadis 

paralleelstruktuurid. 

Riigipöördekatse 

tagajärjed; süüdistused ja 

vastuväited 

02.09.2016 

Türgis lasti ametist 

lahti veel 10 000 

inimest 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Ankara süüdistab 

riigipöördekatses Ühendriikides 

elavat vaimulikku Fethullah 

Güleni ja tema mõõdukat islamit 

propageerivat liikumist Hizmet, 

mis on väidetavalt loonud Türgi 

riigiaparaadis 

paralleelstruktuurid. 

Riigipöördekatse 

tagajärjed; süüdistused ja 

vastuväited 

04.09.2016 

Obama: USA aitab 

Türgil putšikatse 

korraldajad kohtu 

ette tuua 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Ankara süüdistab USAs elavat 

vaimulikku Fethullah Gülenit 

riigipöördekatse 

organiseerimises. 

Güleni süüdistamine; 

vastuväited puuduvad 

11.09.2016 

Türgi võimud 

tagandasid ametist 

28 linnapead 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika    
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16.09.2016 

Putšikatses 

süüdistatav Gülen 

mõistis Ankara 

hukka 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Türgi riigipöördekatse 

korraldamises süüdistatud 

vaimulik Fethullah Gülen ; 

Recep Tayyip Erdoğan süüdistab 

vähemalt 270 inimelu nõudnud 

riigipöördekatse korraldamises 

Güleni ning peab tema liikumise 

järgijaid terroristideks; nõutakse 

Güleni vahistamist; Türgi 

valitsus kuulutas pärast 

riigipöördekatset välja 

eriolukorra, kogus kokku 

kümneid tuhandeid güleniste, 

vallandas avaliku sektori 

töötajaid, keda pidas Güleniga 

seotuks. 

Güleni avaldused seoses 

riigipöördekatsega, 

Erdogani-poolsed 

süüdistused; tagajärjed 

20.09.2016 

Timur Kuran: 

türklased kardavad 

«nõiajahi» tõttu oma 

töökohtade ja elude 

pärast 

Timur Kuran arvamus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

   

27.09.2016 

Türgi andis käsu 

121 Güleniga seotud 

isiku vahistamiseks 

AP/BNS  maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Türgi andis käsu 121 Güleniga 

seotud isiku vahistamiseks; Neid 

inimese kahtlustatakse koostöös 

USA-s elava islamivaimuliku 

Fethullah Güleniga, keda Türgi 

võimud süüdistavad rohkem kui 

270 inimese surmaga lõppenud 

riigipöördekatse korraldamises. 

Güleni süüdistamine; 

vastuväited puuduvad 

02.10.2016 

Türgi arreteeris 

Fethullah Güleni 

venna 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

ürgi politsei pidas täna kinni 

riigipöördekatses süüdistatava ja 

Ameerika Ühendriikides elava 

vaimuliku Fethullah Güleni 

venna; Teda süüdistatakse 

relvastatud terrorirühmitusse 

Güleni venna 

süüdistamine 

gülenistlikku liikumisse 

kuulumisel; Güleni 

süüdistused 

riigipöördekatses ja tema 
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kuulumises vastuväited 

06.10.2016 

Türgi kõrvaldas 

ametist 500 

sõjaväelast 

AFP/DW/ BNS maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
   

25.10.2016 

Türgi nõudis USA-lt 

Güleni väljaandmist: 

ta on võrdne bin 

Ladeniga 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Ankara süüdistab Güleni 

mässuliste sõjaväelaste rühmituse 

15. juuli nurjunud riigipöörde 

korraldamises; terroristi tõttu 

negatiivseid arenguid kahe riigi 

suhetes; kõike, mida Osama bin 

Laden kehastab Ühendriikide 

jaoks, kehastab Fethullah Gülen 

Türgi riigi jaoks. 

Güleni süüdistamine ja 

vastuväited; pealkirjas 

samastamine bin Ladeniga 

annab negatiivse käsitluse 

27.10.2016 

Obama ja Erdoğan 

rääkisid koostööst 

islamistide vastu 

AFP/BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Riikide suhteid on pärssinud ka 

islamivaimulik Fethullah Gülen; 

juulikuise riigipöörde väidetavat 

korraldajat Güleni; nkara 

süüdistab Güleni mässuliste 

sõjaväelaste rühmituse 15. juuli 

nurjunud riigipöörde 

korraldamises. 

Türgi ja USA suhted; 

süüdistused ja vastuväited 

30.10.2016 

Erdoğan: valitsus 

teeb parlamendile 

ettepaneku ennistada 

surmanuhtlus 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Ankara süüdistab putši 

korraldamises endist liitlast 

islamivaimulik Fethullah Gülen; 

Türgi valitsus esitab 

parlamendile ettepaneku kaaluda 

surmanuhtluse ennistamist, et 

karistada neid, kes on juulis 

toimunud riigipöördekatse taga 

Türgi tahab ennistada 

surmanuhtlust; lääne 

avaldused; Güleni 

süüdistused ja vastuväited 

16.11.2016 

Raport: Türgi tahab 

palgata 30 000 uut 

sõjaväelast 

AFP/DW/ BNS maailm 
välis-

poliitika    
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21.12.2016 

Ankara linnapea 

arvates on Vene 

saadiku tapmise taga 

gülenistid 

Inna-Katrin Hein maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Gökçeki arvates on Venemaa 

suursaadiku Andrei Karlovi 

tapjateks USAs resideeruv endine 

imaam ja jutlustaja Fethullah 

Gülen ja tema pooldajad; 

Gökçeki andmetel kuulub 22-

aastane saadikutapja gülenistide 

terroriorganisatsiooni Fetullahçı 

Terör Örgütü (FETÖ), mida 

Türgi valitsuse arvates juhib 

Gülen; tapmise uurimises 

keskendutakse gülenistidele, 

kuna Gülen ja ta pooldajad on 

pidevalt õõnestanud Türgi 

valitsuse jalgealust ja nad 

üritavad seni võimu haarata. 

Vene saadiku tapmise 

asjaolud; Güleni 

süüdistamine ja 

vastuväited 

21.12.2016 

Erdoğan: Vene 

suursaadiku tapja on 

gülenist 

AFP/BNS  maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Ankaras Vene suursaadiku 

tapnud politseinik oli 

riigipöördekatse korraldamises 

süüdistatava vaimuliku Fethullah 

Güleni liikumise liige. 

Güleni süüdistamine ja 

vastuväited; pealkiri on 

negatiivse tooniga 

22.12.2016 

Gülen mõistis Vene 

suursaadiku tapmise 

taas hukka 

AFP/BNS  maailm 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Vene suursaadiku tapnud 

politseinik oli Güleni liikumise 

liige; Türgi valitsusmeelne 

meedia on teatanud, et politsei on 

leidnud Altıntaşile ja tema 

tuttavatele kuuluvat Güleni-

meelset ajakirjandust; Türgi 

võimud on hakanud pärast 

juulikuist riigipöördekatset 

represseerima Güleni väidetavaid 

poolehoidjaid. Kinni on peetud 

35 000 ja töölt lahti lastud 76 000 

inimest. 

Güleni ja tema 

liikumisega seotud 

inimeste süüdistamine ja 

Güleni vastuväited ning 

kaastundeavaldus 
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27.12.2016 

Istanbulis algab 

esimene protsess 

riigipöördes 

kahtlustatavate üle 

AFP/BNS  maailm 

välis-

poliitika/ 

krimi 
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Tabel 2. Helsingin Sanomate artiklite analüüs 

ILMUMISE 

KUUPÄEV 
PEALKIRI AUTOR 

VÄLJAANDE 

RUBRIIK 

RUBRII

K 
MODAALSUS HINNANGULISED VÄLJENDID KOMMENTAARID 

04.03.2016 

Viranomaiset ottivat 

haltuunsa hallintoa 

arvostelleen lehden 

Turkissa – ”Tämä 

tarkoittaa lehdistön-

vapauden loppua” 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika   

Uudistetoimetuse 

sulgemine 

05.03.2016 

EU:lla on kiire, Turkilla ei 

– ja presidentti Erdoğan 

käyttää sitä hyväkseen 

Virve 

Kähkönen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkin viranomaiset perustelivat 

toimiaan sillä, että Zamanilla on 

läheiset kytkökset Yhdysvalloissa 

asuvaan muslimisaarnaajaan Fethullah 

Güleniin 

Türgi ja Euroopa 

Liidu suhetest; 

ajalehetoimetuse 

sulgemine 

06.03.2016 
EU:lla on kiire, Turkilla ei 

– ja Erdoğan tietää sen 

Virve 

Kähkönen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkin viranomaiset perustelivat 

toimiaan sillä, että Zamanilla on 

läheiset kytkökset Yhdysvalloissa 

asuvaan muslimisaarnaajaan Fethullah 

Güleniin, jota hallinto pitää 

vihollisenaan. 

 

06.03.2016 

Viranomaisten haltuun 

ottama sanomalehti muutti 

täysin linjansa – alkoi 

tukea Turkin presidenttiä 

HS/AFP ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

TURKKILAISVIRANOMAISET 

ottivat vallan Zamanissa, koska maan 

johto pelkää lehden tukevan 

hallituksen vihollista, Yhdysvalloissa 

asuvaa vaikutusvaltaista entistä 

imaamia ja kirjailijaa Fethullah 

Gülenia. 

 

06.03.2016 

Vallankaappausta 

suunnitteleva 

terroristijohtaja vai 

hyväntekijä? – Tätä miestä 

Turkin johto pitää 

suurimpana vihollisenaan 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

persooni-

lugu/ 

välis-

poliitika 

neutraalne 
 

Gülenist, tema 

liikumisest 
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07.03.2016 

Turkin hallituksen 

valtaamassa lehdessä 

esiintyy nyt hymyilevä 

presidentti 

Ville Similä ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Zaman oli muslimisaarnaaja Fethullah 

Gülenin äänenkannattaja. Gülen oli 

Erdoğanin vanha liittolainen, kunnes 

kaksikon välit katkesivat. Nyt Gülen 

asuu Yhdysvalloissa, ja Turkki on 

julistanut hänet terroristijohtaksi. 

Türgi ja Euroopa 

Liidu suhetest; 

ajalehetoimetuse 

sulgemine 

05.04.2016 
Turkissa jahdattiin jälleen 

Erdoğanin vastustajia 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

GÜLENISTA tuli Erdoğanin 

vihollinen muutama vuosi sitten, kun 

niin sanottujen gülenistien sanottiin 

paljastaneen laajan 

korruptioskandaalin, jonka jäljet 

ulottuivat aina Erdoğanin poikaan asti. 

Nyt Turkin hallitus syyttää Gülenia 

terroristijärjestön johtajaksi. Turkki on 

pyytänyt toistaiseksi tuloksetta läheistä 

liittolaistaan Yhdysvaltoja 

luovuttamaan Gülenin. 

üleriigilised reidid; 

Gülen 

06.04.2016 
Turkissa jahdattiin jälleen 

Erdoğanin vastustajia 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

krimi 

negatiivne 

Turkin hallitus syyttää Gülenia 

terroristijärjestön johtajaksi. Turkki on 

pyytänyt toistaiseksi tuloksetta läheistä 

liittolaistaan Yhdysvaltoja 

luovuttamaan Gülenin. 

 

28.05.2016 

”Tilanne Turkissa on 

toivoton” – turkkilaisen 

sananvapausaktiivin 

mukaan presidentti 

Erdoğan on vaientamassa 

viimeisetkin kriittiset äänet 

Anne 

Salomäki 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

neutraalne 
  

15.07.2016 

Sotilaiden 

vallankumousyritys päättyi 

verisesti Turkissa – HS:n 

kooste kertoo dramaattisen 

yön vaiheet ja vaikutukset 

Verna 

Vuoripuro, 

Henrik Suni 

ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

krimi 
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16.07.2016 

Jännitteet Erdoganin ja 

presidentin vastustajien 

välillä kiristyivät 

katkeamispisteeseen 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
neutraalne 

  

16.07.2016 

Tutkija: 

Vallankaappauksen 

torjuminen luo uskoa 

Turkin demokratiaan 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

positiivne 

Hän pitää todennäköisenä, että 

vallankaappausta yrittäneet upseerit 

ovat Erdoganin vastustajan Fethullah 

Gülenin kannattajia. Gülen elää 

maanpaossa Yhdysvalloissa, ja on itse 

sanoutunut irti sotilaiden toiminnasta. 

 

16.07.2016 

Tätä miestä Erdoğan 

syyttää Turkin 

vallankaappausyrityksestä 

Tiimari 

Pennanen 
ulkomaat 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

   

16.07.2016 

Tutkija: Erdoganin asema 

vahvistui, oppositio joutui 

hankalaan asemaan 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

   

16.07.2016 

Turkin armeija on aiemmin 

puuttunut peliin 

epävakauden ja uskonnon 

uhatessa 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
neutraalne 

  

16.07.2016 

Turkki vaatii Yhdysvaltoja 

luovuttamaan 

muslimisaarnaajan – Gülen 

on Erdoğanin 

arkkivihollinen 

Henrik Suni ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Nyt Turkin hallitus syyttää Gülenia 

terroristijärjestön johtajaksi, ja 

Erdoğan uskoo vakaasti Gülenin 

suunnittelevan vallankaappausta. 

Gülen on Erdoğanin arkkivihollinen 

 

17.07.2016 
Kaappausyritys haavoitti 

Turkkia 
HS pääkirjoitus 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Viime vuosina Erdoğan on nostanut 

entisen liittolaisensa Gülenin 

päävastustajakseen ja syyttänyt hänen 

”rinnakkaisverkostoaan” lukuisista 

hallituksensa merkittävistä 

vastoinkäymisistä. Tämä tekee 

Gülenin mahdollisen todellisen roolin 
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arvioimisen vaikeaksi. 

17.07.2016 
Kaappausyritys haavoitti 

Turkkia 
HS pääkirjoitus 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Viime vuosina Erdoğan on nostanut 

entisen liittolaisensa Gülenin 

päävastustajakseen ja syyttänyt hänen 

”rinnakkaisverkostoaan” lukuisista 

hallituksensa merkittävistä 

vastoinkäymisistä. Tämä tekee 

Gülenin mahdollisen todellisen roolin 

arvioimisen vaikeaksi.' 

 

17.07.2016 

Turkki järkkyi rajummin 

kuin vuosikausiin, Erdoğan 

selvisi voittajana – entä 

nyt? 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
neutraalne 

  

17.07.2016 

”Kukaan ei voi viedä 

meiltä maatamme”, 

”Annan sen puolesta 

vaikka henkeni” – HS 

seurasi turkkilaisten öistä 

juhlintaa siviilivallan 

säilymisestä 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
neutraalne 

  

17.07.2016 

Turkki avasi eristyksissä 

olleen lentotukikohdan – 

Yhdysvaltain Isisin 

vastainen operaatio jatkuu 

Matti 

Koskinen, 

Henrik Suni 

ulkomaat 
välis-

poliitika    

17.07.2016 

Turkin kaaoksesta syytetty 

Gülen vihjaa: 

Vallankaappausyritys voi 

olla Erdoğanin hallinnon 

lavastama 

Tiimari 

Pennanen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

neutraalne 
  

17.07.2016 

Ranska Turkille: 

Vallankaappausyritys ei 

ole tekosyy polkea 

oikeuksia 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
neutraalne 
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17.07.2016 

Turkki puhdistaa 

hallintoaan 

toisinajattelijoista, jo 6 000 

otettu kiinni – Tutkija: 

Vallankaappausyritys 

tekosyy pidätyksille 

Henrik Suni ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

ERDOĞAN SYYTTÄÄ 

vallankaappauksen masinoimisesta 

Yhdysvalloissa asuvaa 

muslimisaarnaajaa Fethullah Gülenia 

ja tämän turkkilaisia seuraajia, 

gülenisteja. 

Myös kiinniotetut on leimattu 

”gülenistisen terroristijärjestön 

jäseniksi 

 

18.07.2016 

”Syylliset on teloitettava”, 

”En luota enää maahani” – 

HS kysyi turkkilaisilta, 

mihin maa on menossa 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

negatiivne 

Vallankaappausyrityksen takana olivat 

Fethullah Gülenin tukijat. Heidät on 

nyt puhdistettava Turkista. 

Kaappausyrityksen johtajat on 

teloitettava. 

 

18.07.2016 
Erdoğan tiukentaa otettaan 

vallasta 
HS pääkirjoitus 

välis-

poliitika    

18.07.2016 

Turkki puhdistaa 

hallintoaan 

toisinajattelijoista, jo 6 000 

otettu kiinni – Tutkija: 

Vallankaappausyritys 

tekosyy pidätyksille 

Henrik Suni ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

18.07.2016 

Turkki avasi eristyksissä 

olleen lentotukikohdan – 

Yhdysvaltain Isisin 

vastainen operaatio jatkuu 

Matti 

Koskinen, 

Henrik Suni 

ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkki on syyttänyt Yhdysvalloissa 

asuvaa Gülenia 

vallankaappausyrityksen takapiruksi. 

Turkin pääministeri Binali Yildirim 

sanoi lauantaina, että maa joka tukee 

Gülenia ei ole Turkin ystävä, vaan on 

sodassa Naton jäsenmaan kanssa 
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18.07.2016 

Turkin mukaan 

suunnitelma 

vallankaappauksesta on 

tarkasti dokumentoitu – 

ilmavoimien entinen 

komentaja kiisti 

osallisuutensa 

Anu-Elina 

Ervasti 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

BINALI YILDIRIM painosti 

maanantain puheessaan Yhdysvaltoja 

luovuttamaan imaami Fethullah 

Gülenin, joka asuu Yhdysvalloissa 

omaehtoisessa maanpaossa. Maan 

hallitus syytti jo viikonloppuna 

Güleniä vallankaappausyrityksen 

masinoimisesta ja vaati Yhdysvaltoja 

luovuttamaan hänet. 

 

18.07.2016 

Turkki väläytteli 

kuolemanrangaistusta – 

voivatko kumousta 

yrittäneet joutua jopa 

teloitettaviksi? 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Hän syyttää kumousyrityksestä 

Yhdysvalloissa elävän 

islamistisaarnaaja Fethullah Gülenin 

kannattajia, joita on toiminut paljon 

hallinnon eri elimissä. 

 

18.07.2016 

Istanbulin pinta on tyyni, 

mutta alla vellovat pelko ja 

huhut 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika    

18.07.2016 

Erdoğanin ja Gülenin 

taistelu näkyy kaikkialla 

Turkissa – ”Miten voisin 

jäädä tähän maahan?” 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Vallankaappausyrityksen jälkeen 

Erdoğanin kannattajat ovat raivoissaan 

gülenisteille. Monet vaativat Gülenin 

teloittamista.  

 

19.07.2016 
Turkki väläytti 

kuolemanrangaistusta 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Hän syyttää kumousyrityksestä 

Yhdysvalloissa elävän 

islamistisaarnaaja Fethullah Gülenin 

kannattajia, joita on toiminut paljon 

hallinnon eri elimissä. 

 

19.07.2016 

Turkki lupaa laillista 

kohtelua pidätetyille – 

uhkailee samaan aikaan 

raskailla rangaistuksilla 

Jukka Vuorio ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Turkin johto syyttää 

vallankumousyrityksestä 

Yhdysvalloissa elävän 

islamistisaarnaaja Fethullah Gülenin 

kannattajia, joita on toiminut paljon 

hallinnon eri elimissä 
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20.07.2016 

Turkin puhdistuksen 

kohteena jo noin 60 000 

ihmistä – mistä 

valtakamppailussa on 

kyse? 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

negatiivne 

Erdoğan syyttää kumousyrityksestä 

arkkivihollistaan Fethullah Güleniä. Se 

toimii kuin eräänlainen lahko. Se on 

varjo-organisaatio kulissien takana. On 

hyvin vaikea tietää, ketä siihen 

kuuluu” 

 

20.07.2016 

Professori Scheinin: 

Turkin poikkeustila ei 

oikeuta koko Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 

sivuuttamista 

Maria 

Manner, Petri 

Sajari, Minna 

Tiainen 

ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Erdoğan myös vaati tiukkasanaisesti 

Yhdysvaltoja luovuttamaan 

vallankaappauksen suunnittelusta 

epäillyn Fethullah Gülenin. Erdoğan 

sanoi Al-Jazeera-kanavalle, että 

Yhdysvallat tekee ison virheen, jos se 

ei luovuta Gülenia Turkkiin. 

Erdoğanin mukaan Turkilla on kaikki 

tarvittavat todisteet Gülenin yhteydestä 

vallankaappauksen suunnitteluun. 

 

21.07.2016 
Justiinsa juu, sanoi 

turkkilainen 

Petteri 

Tuohinen 
pääkirjoitus 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

neutraalne 
  

21.07.2016 

Turkin Suomen-

suurlähettiläs: 

Vallankaappausyritys 

aloitettiin nopeasti, koska 

kaappaajat pelkäsivät 

paljastuvansa 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkki on vaatinut kovasanaisesti 

Yhdysvaltoja luovuttamaan terroristina 

pitämänsä Gülenin; Gülenistit ovat 

pelkurimaisesti keränneet seuraajia ja 

verkoston jäsenet ovat toimineet 

soluina.  

 

21.07.2016 

Tutkija: Turkki haluaa 

nujertaa kriittisyyden myös 

yliopistoista – määräykset 

saattavat vaikuttaa myös 

Suomen yliopistoihin 

Henrik Suni ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

haridus/ 

kodumaa 

   

22.07.2016 

Güleniläisyys edustaa 

maltillista islamia – 

Erdoğan kutsuu 

HS pääkirjoitus 
välis-

poliitika    
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terroristeiksi perusteetta 

22.07.2016 

Yrittääkö Erdoğan nyt itse 

Turkin seuraavaa 

vallankumousta? 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

neutraalne 
  

22.07.2016 

Tutkija: Turkki haluaa 

nujertaa kriittisyyden myös 

yliopistoista 

Henrik Suni ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

haridus 
   

22.07.2016 

Turkin presidentti 

Reutersille: Poikkeustilaa 

voidaan pidentää 

Anu-Elina 

Ervasti 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Reutersin haastattelussa Erdoğan antoi 

ymmärtää, että yksi poikkeustilan 

tavoitteista on imaami Fethullah 

Gülenin kannattajien nujertaminen 

Turkissa. 

Erdoğanin mukaan Gülenin 

perustamaa liikettä tullaan 

kohtelemaan ”taas yhtenä 

separatistisena terroristijärjestönä”. 

 

23.07.2016 

Turkki vapauttaa sotilaita, 

mutta jatkaa 

puhdistuskampanjaa – 

pääministeri toivoo 

hätätilan päättyvän kolmen 

kuukauden jälkeen 

Anneli 

Ahonen, 

Tuomas 

Kokko 

ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

24.07.2016 

Kymmenettuhannet 

turkkilaiset kokoontuivat 

sunnuntaina mielen-

ilmaukseen Taksim-

aukiolle 

HS/AFP ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Erdoğan syyttää Güleniä 

vallankaappausyrityksestä, jota 

Turkissa yritettiin viime viikon 

perjantaina. Gülen on jo useamman 

vuoden ajan ollut Erdoğanille 

vihollinen ylitse muiden. 

 

27.07.2016 

Turkki antoi lisää 

pidätysmääräyksiä: listalla 

jo 89 toimittajaa 

Henri 

Koponen 

lehdistön-

vapaus 

krimi/väl

is-

poliitika 
   



75 

 

27.07.2016 

Turkki sulkee lukuisia 

uutisvälineitä – joukossa 

kolme uutistoimistoa ja 45 

sanomalehteä 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

28.07.2016 

Turkki sulkee lukuisia 

uutisvälineitä – joukossa 

kolme uutistoimistoa ja 45 

sanomalehteä 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkin hallituksen ministeri vahvisti 

keskiviikkona epäilyn siitä, että 

hallinto oli kerännyt nimilistoja ja 

suunnitellut puhdistuksia Gülenin 

liikkeen tukijoita kohtaan jo ennen 

vallankaappausyritystä. 

 

29.07.2016 

Vallankaappausyritys, 

tuhansia pidätyksiä, 

tiedotusvälineiden 

vaientamista – HS kertaa 

viime viikkojen käänteet 

Turkissa 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

neutraalne 

Hallitus syytti heti sotilaskapinasta 

maanpaossa elävää uskonnollista 

johtajaa Fethullah Gülenia, jolla on 

seuraajia ympäri maailmaa. 

 

29.07.2016 

Turkkilainen toimittaja: 

Journalistien pidätykset 

viittaavat Erdoğanin 

kostoon 

Anneli 

Ahonen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

29.07.2016 

Vallankaappausyritys, 

tuhansia pidätyksiä, 

tiedotusvälineiden 

vaientamista – HS kertaa 

viime viikkojen käänteet 

Turkissa 

Matti 

Koskinen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

29.07.2016 
Sananvapaus heikkenee 

Turkissa 
HS ulkomaat 

välis-

poliitika    

29.07.2016 

Yli tuhat Turkin 

työministeriön työntekijää 

tutkintalistalla 

vallankaappausyrityksen 

vuoksi 

AFP/Reuters ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

syytetään yhteyksistä maanpaossa 

elävään uskonnolliseen johtajaan 

Fethullah Güleniin, jota presidentti 

Recep Tayyip Erdoğan hallituksensa 

kanssa syyttää 

vallankaappausyrityksen johtamisesta. 
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31.07.2016 

Turkki laittoi taas lähes 

1 400 ulos sotilasvoimista 

– Erdoğan haluaa armeijan 

kokonaan haltuunsa 

Anu-Elina 

Ervasti, Anne 

Salomäki 

ulkomaat 
välis-

poliitika    

31.07.2016 

Kymmenettuhannet 

kokoontuivat Kölniin 

tukemaan Turkin 

presidenttiä – Saksa kielsi 

Erdoğanin videopuheen 

Anne 

Salomäki 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

02.08.2016 

Turkki antoi 

pidätysmääräyksen sadasta 

sairaalan henkilökunnan 

jäsenestä – mukana 

lääkäreitä 

Anneli 

Ahonen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

02.08.2016 

Turkki ulotti puhdistukset 

myös 

jalkapallotuomareihin – 

Tutkija: ”Koko touhu on 

niin ristiriitaista” 

Tuomas 

Hämäläinen, 

Joska 

Saarinen 

ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

sport 
   

03.08.2016 

Erdoğan syytti länttä 

kaappausjuonesta – Turkin 

hallintopuhdistus laajeni 

lääkäreihin ja jalkapallon 

erotuomareihin 

Anneli 

Ahonen, 

Juhana Rossi 

ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika/ 

sport 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

04.08.2016 

Ruotsi ei palauta 

vallankaappausyritykseen 

liittyviä henkilöitä 

Turkkiin 

Elina 

Kervinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

04.08.2016 

Turkin Erdoğan käy 

gülenistiyhteyksistä 

syyttämiensä yritysten 

kimppuun 

Anneli 

Ahonen 
ulkomaat 

välis-

poliitika    
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05.08.2016 

Turkin Erdoğan käy 

gülenistiyhteyksistä 

syyttämiensä yritysten 

kimppuun 

Anneli 

Ahonen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

05.08.2016 

Vallankaappausyritys ei 

ole lisännyt turkkilaisten 

turvapaikkahakemuksia 

Suomeen 

Tommi 

Hannula 
kotimaa 

välis-

poliitika 
neutraalne 

  

06.08.2016 

Vallankaappausyritys ei 

ole lisännyt turkkilaisten 

turvapaikkahakemuksia 

Suomeen 

Tommi 

Hannula 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

07.08.2016 

Presidentti Erdoğan: 

Hyväksyn 

kuolemanrangaistuksen – 

Sadattuhannet presidentin 

kannattajat kokoontuivat 

mielenilmaukseen 

Istanbulissa 

Tuomas 

Kokko, 

Petteri 

Tuohinen 

ulkomaat 
välis-

poliitika    

09.08.2016 

Turkin oikeusministeri: 

16 000 ihmistä pidätetty 

vallankaappausyritykseen 

liittyen 

Meri 

Liukkonen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

09.08.2016 

Turkin tapahtumia ei 

ymmärretä lännessä, 

katsokaa vaikka mitä 

Gülenista oikeasti 

tiedetään 

Lauri 

Holappa 
nyt.fi 

persooni-

lugu/ 

välis-

poliitika 

negatiivne 

Güleniltä löytyy esimerkiksi 

antisemitistisiä kirjoituksia, joissa hän 

on puhunut juutalaisista inhimillisen 

kehityksen esteinä. Gülen on myös 

muun muassa puhunut myönteisesti 

perheväkivallasta. Toiseksi Gülenin 

varsin avoimena tavoitteena on ollut 

saada omia kannattajiaan 

valtionhallinnon huippuvirkoihin. 

Kolmanneksi gülenistit ovat toistuvasti 

käyttäneet vaikutusvaltaansa 
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valtionhallinnossa rikollisiin 

operaatioihin. 

10.08.2016 
Turkkilainen upseeri hakee 

turvapaikkaa USA:sta 
HS/Reuters ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

12.08.2016 

Öykkäreiden 

internationaali haastaa 

läntiset demokratiat 

Kari Huhta pääkirjoitus 

välis-

poliitika/ 

arvamus 

neutraalne 
  

12.08.2016 

Turkki haluaa pidättää 

entisen 

jalkapallosankarinsa Hakan 

Sukurin 

HS/Reuters urheilu 

krimi/väl

is-

poliitika/ 

sport 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

14.08.2016 

Yhdysvaltain 

varapresidentti Biden 

matkustaa Turkkiin 

parantamaan maiden 

tulehtuneita välejä 

HS/Reuters ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

15.08.2016 
Turkin poliisi ratsasi 

tuomioistuimia Istanbulissa 
HS/AFP ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

16.08.2016 

Vallankaappausyritys 

tulehdutti Saksan 

turkkilaisten välit – 

presidentti Erdoğanin 

kannattajat ovat käyneet 

äänekkäämmiksi 

Tiina 

Rajamäki 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

16.08.2016 

Suomen Alanyan 

kunniakonsuli erotettiin 

jalkapallotuomarin 

tehtävistään – syynä 

Turkin puhdistukset 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

sport 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
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17.08.2016 

Turkin horjuttamisesta 

syytetään salaperäisiä 

gülenisteja ja nyt he ovat 

avanneet koulujaan myös 

Suomeen 

Minna 

Nalbantoglu 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

haridus 

negatiivne 

TERRORISTIJÄRJESTÖ, joka halusi 

kaataa Turkin demokraattisesti valitun 

hallituksen ja kahmia vaikutusvaltaa 

maailmassa? Turkki sanoo Gülenin 

olleen epäonnistuneen 

kaappausyrityksen takana. Gülenin 

kannattajat ovat levittäytyneet ympäri 

maailman. Gülenin liike on Turkissa 

julistettu FETÖ-nimiseksi 

terrorijärjestöksi. 

 

17.08.2016 

Turkki päästää 38 000 

ihmistä vankiloista 

ennenaikaisesti 

HS/AFP ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

17.08.2016 

Turkin pääministeri 

ilmoitti tuoreet luvut – 

vallankumousyrityksen 

rangaistustoimista kärsii 

yli 100 000 

Jukka Vuorio ulkomaat 
välis-

poliitika    

18.08.2016 

Jo toinen voimakas 

autopommi räjähti 

Turkissa – presidentti 

Erdoğanin mukaan 

gülenistit auttoivat 

kurdiryhmää iskuissa 

HS/AFP/ 

Reuters 
ulkomaat 

välis-

poliitika    

21.08.2016 

Turkki karkasi kenraalien 

otteesta, ja nyt Erdoğania 

ei horjuta enää mikään 

Ville Similä sunnuntai 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

22.08.2016 
Erdoğan ja Gülen ovat 

samaa puuta 
HS pääkirjoitus 

arvamus-

lugu/ 

välis-

poliitika 

   

24.08.2016 
Turkki pyytää virallisesti 

Yhdysvaltoja luovuttamaan 

Anu-Elina 

Ervasti 
ulkomaat 

välis-

poliitika    
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Fethullah Gülenin 

27.08.2016 

Turkin vallankaappaus-

yrityksestä pidätetyllä 

suurlähettiläällä yhteyksiä 

valtion johtoon 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

29.08.2016 

Vallankaappausyritys, 

puhdistukset, sota 

Syyriassa – Suomen uusi 

Turkin-lähettiläs aloittaa 

keskellä suurta myllerrystä 

Minna 

Nalbantoglu 
kotimaa 

välis-

poliitika/ 

kodumaa 
   

28.09.2016 

Turkin oikeusministeri: Jo 

32 000 ihmistä pidätetty 

vallankaappausyritykseen 

liittyen 

HS/AFP/ 

Reuters 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

29.09.2016 
Kaikkiaan 32 000 ihmistä 

pidätetty Turkissa 

HS/AFP/ 

Reuters 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

03.10.2016 

Turkki päätti jatkaa 

poikkeustilaa kolmella 

kuukaudella 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Turkin hallitus syyttää 

vallankaappausyrityksen junailusta 

muslimisaarnaaja Fethullah Gülenin 

johtamaa uskonnollista Hizmet-

liikettä. 

 

07.10.2016 

Puhelintani kuunnellaan ja 

twiitistä voi joutua 

vankilaan – toimittaja-

aktiivi ja erotettu 

yliopistotutkija kertovat, 

miksi nyky-Turkki pelottaa 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

   

07.10.2016 

Washington Postin 

kannanotto: Twitterin on 

pidettävä pintansa Turkin 

sensuurivaatimusten edessä 

Tommi 

Kolehmainen 

lehdistön-

vapaus 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Vallankaappausyritystä seuranneessa 

puhdistuksessa on suljettu medioita ja 

pidätetty lukuisia toimittajia, joiden on 

epäilty olevan kytköksissä 

vallankaappauksen järjestämisestä 
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syytettyyn Fethullah Güleniin. 

30.10.2016 

Toisinajattelijoiden 

jahtaaminen jatkuu 

Turkissa – 10 000 

virkamiestä sai potkut 

Tommi 

Hannula 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

31.10.2016 

Turkkilaisen 

oppositiolehden 

päätoimittaja pidätetty – 

edeltäjä tuomittu lähes 

kuuden vuoden vankeuteen 

Tommi 

Kolehmainen 

lehdistön-

vapaus 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

31.10.2016 

Turkki kurittaa taas 

riippumatonta mediaa – 

kriittisen sanomalehden 

toimittajia pidätettiin 

Sami 

Sillanpää 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

02.11.2016 
Turkissa puhdistuksilla 

sammutetaan vapauksia 
HS pääkirjoitus 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

neutraalne 
  

16.11.2016 

Ministeriölähde: Turkki 

värvää 30 000 uutta 

sotilasta – tarve syntyi 

toisinajattelijoiden 

puhdistuksista 

Tommi 

Hannula 
ulkomaat 

välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

25.11.2016 

Europarlamentti vaatii 

”sortotoimien” 

lopettamista Turkissa – 

mepit jäädyttäisivät Turkin 

neuvottelut 

Pekka 

Mykkänen, 

Petteri 

Tuohinen 

ulkomaat 
välis-

poliitika 
negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

25.11.2016 

Turkin presidentti Erdoğan 

uhkasi Eurooppaa 

”rajaporttien avaamisella” 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika    
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21.12.2016 

Turkki syyttää Venäjän 

lähettilään murhasta 

arkkivihollistaan Fethullah 

Güleniä 

Heikki 

Aittokoski 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

21.12.2016 

Ankaran ampuja onnistui 

ohittamaan 

turvatarkastuksen – 

diplomaattien turvallisuus 

on asemamaan vastuulla 

Jussi 

Niemeläinen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Turkissa presidentti Recep Tayyip 

Erdoğanin liittolaiset ja hallitusta 

tukeva media ovat kuitenkin jo 

syyttäneet iskusta muslimisaarnaaja 

Fethullah Güleniä ja tämän 

kannattajia, joita Turkki kutsuu 

terroristeiksi. 

 

21.12.2016 

Venäjän suurlähettilään 

ampuja oli palvellut 

Erdoğanin turvamiehenä 

Heikki 

Aittokoski 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 
   

21.12.2016 

Turkin vainot jatkuvat – 

parituhatta opettajaa 

hyllytettiin 

Tommi 

Hannula 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika/ 

haridus 

negatiivne 

Presidentti syyttää salajuonesta 

Yhdysvalloissa asuvaa saarnaajaa 

Fethullah Gülenia. 
 

24.12.2016 
Turkissa epäillään tuhansia 

terrorismin tukemisesta 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

välis-

poliitika    

26.12.2016 

Kahvilanpitäjä pidätettiin 

Turkissa presidentin 

loukkaamisesta – sanoi 

ettei tarjoilisi teetä 

Erdoğanille 

HS/Reuters ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

Erdoğan on syyttänyt Gülenia ja tämän 

tukijoita Turkin heinäkuisesta 

vallankaappausyrityksestä 
 

27.12.2016 

Valemedioiden vuosi – 

lehdistönvapaus oli 

harvinaisen uhattuna 2016 

Tommi 

Kolehmainen 

lehdistön-

vapaus 

välis-

poliitika/ 

arvamus-

lugu 

neutraalne 
  

27.12.2016 

Vallankaappausyrityksen 

oikeudenkäynnit alkoivat 

Istanbulissa 

Petteri 

Tuohinen 
ulkomaat 

krimi/väl

is-

poliitika 

negatiivne 

syytetään myös kuulumisesta niin 

kutsuttuun gülenistiseen järjestöön, 

jota maan johto on 

kaappausyrityksestä syyttänyt. 
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