parlamenterin katılmasının skandal olacağı hatırlatıldı. Ancak durum değişmedi. Avrupa
Parlamentosu Türkiye’yi kınayan bir karar aldı. Gezi’ye yapılan polis müdahalesinden birkaç gün
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sonra İngiltere’de benzer bir polis müdahalesi yaşandı. Ancak Gezi olaylarını çarpıtan yerli ve
yabancı bazı medya organlarının bu haberlere hiç yer vermedi. Protestocular, olayları tüm halk
kesimine yaymak için tencere-tava çalma eylemini de aynı günlerde başlattılar. 28 Şubat sürecini
anımsatan eylem, kaosun sokak sokak neredeyse tüm evlere kadar yayılmasına, tencere tava

çalanlarla gürültüden rahatsız olan vatandaşların birbiri ile kavga etme durumuna gelmesine neden

oldu. O günlerde 28 Şubat iddianamesi mahkemece kabul edildi. Ve bu olay Gezi olaylarının
ardındaki güçlerin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasına yol açtı. Gezi olaylarını aktarırken

abartıya ve yalan habere kaçmaktan kaçınmayan medya gruplarının, 28 Şubat davasının açılmasına

ise neredeyse hiç yer vermediği görüldü. ABD televizyon kanalı CNN, Gezi olaylarına tepki
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gösteren mitingleri hükûmet karşıtı gösterdi. CNN internet sitesi de 28 Şubat iddianamesinin

kabulünü 'mecburen kabul' diyerek verdi. Mahkemenin iddianameyi sanki zorla kabul ettiği
mesajını vermeye kalktı. 31 Mayıs 2013' te ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de, Taksim
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Gezi Parkı’ndaki olaylarla ilgili kaygılı olduklarını açıkladı. 1 Haziran 2013'te ise Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Laura Lucas tarafından yapılan açıklamada barışçıl halk
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gösterilerinin demokratik ifadenin bir parçası olduğu belirtilip "kamu otoritelerinin sorumlu ve
itidalli davranmalarını bekliyoruz" dendi. Avrupa Komisyonu orantısız güç kullanılmasını kınayan
iki açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu, 13 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul Gezi Parkı
protestolarında polisin aşırı güç kullanmasını kınayan bir karar tasarını onayladı. Kararda, barışçıl
protestoculara karşı sert yöntemlere başvurulmaması istendi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
birleştirici ve uzlaşmacı bir tavır sergileme çağrısı yapıldı. Parlamentonun kararında şiddetten
sorumlu polis memurlarının yargı önüne çıkarılması, gözaltındaki barışçıl protestocuların
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salıverilmesi ve kurbanlara tazminat ödenmesi istendi. Kararda, mevcut hükûmetin demokratik
yollarla seçilmiş bir hükûmet olduğu da vurgulandı.
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Uluslararası Af Örgütü 31 Mayıs 2013 günü yayınladığı basın bildirisinde olayları protesto

etti. Bu açıklamada polislerin aşırı ve gereksiz güç kullanmasının soruşturulması ve sorumlu
emniyet görevlilerinin yargılanması çağrısı yapıldı.
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