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BÖLÜM

 
 
 
 

BİR KÜLTÜR VİRÜSÜ OLARAK C0V1D-19





Kimileri hayvandan insana geçtiğini, kimileri ise laboratu-
var ortamında oluşturulmuş olduğunu söylese de, her ha-
lükarda Covid-19 virüsünün insan sağlığına zarar veren 

ölümcül bir virüs olduğu kabul edilmiş, bununla  birlikte kültürel 
normlarımıza da zarar veren; alışkanlıklarımızı değiştirmemize, ru-
tinlerimizi bozmamıza, davranışsal değişiklikler yaşamamıza sebe-
biyet vererek, travmatik olarak içe kapanmamızı sağlayan bir kültür 
virüsü olarak da hayatımıza girmiş olduğuna kanaat getirilmiştir.

Dünyadaki tüm devlet başkanları ve bakanları, medya üze-
rinden düzenli olarak kitlelere sesleniyor, halka virüsün ölümcül 
etkileri ve virüsten korunma yolları düzenli olarak aktarılıyordu. 
Ancak her geçen gün vaka ve ölüm sayılarının artması ve bunun 
grafiksel olarak gösterilmesi, toplumlarda bir yandan içekapanık-
lık sürecini başlatırken, bir yandan da medyanın haberleri sunuş 
biçimi ile bir normalleştirme sürecini de beraberinde getiriyordu. 
Toplum, grafikler, sayılar ve “bilirkişi” adı altında konuşan, tartı-
şan kişiler üzerinden virüsü ve yarattığı etkiyi algılamaya çalışı-
yordu. 

Medya sayesinde virüs hayatımızın her alanına nüfuz etmişti. 
Pandemi yüzünden oluşan ölüm korkusu, birçok değişikliği de be-
raberinde getiriyordu. Bu değişiklikler hem davranışlara, hem sos-
yal hayatımıza hem de kültürümüze etki ederken medyanın kendisi 
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de virüsten etkileniyordu. Medya, virüsün zihinlere yayılmasının 
hem taşıyıcısı hem de etkileneni olarak Corona hegemonyasının da 
bir aracı haline gelmişti. Haberler Corona ile başlıyor ve onunla 
bitiyor, diziler virüs koşullarına getiriliyor, söyleşiler uzaktan, in-
ternet üzerinden yapılıyor ve gündemin tamamı, hayatımızın ta-
mamı gibi virüs oluyordu. 

Corona virüsünün, medyayı da kullanarak toplumun kültü-
rel yapısına -toplumsal bilinçaltına- nasıl nüfuz ettiği, bu içeka-
panıklık döneminde hangi davranışlara etki ettiği, pandeminin 
bitmesinden sonra nasıl bir kültürel değişikliğe gidileceği de ayrı 
bir bilinmezliktir. Yaşanılan süreçte toplum olarak kendimizi De-
dalus’un labirentinde kaybolmuş gibi hissetsek de, elimizde Ari-
adne’nin ipi olmadan tüm olasılıkları değerlendirmek zorundayız. 
Cevap aradığımız esas sorunsal şudur : “Bir kültürün sonu mu gel-
di?”
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Kültür, Gelenekler ve Davranışlar

Kültür, toplum tarafından tarihin gidişi içinde yaratılan ve top-
lumun kendi gelişimi içinde ulaşılan aşamayı gösteren tüm mad-
di ve manevi değerlerdir (Frolov, 1991:289). Kültür; toplumların, 
grupların ve bireylerin evrensel bir bütünün parçası olarak kendi-
lerini algılamalarına yardımcı olan ve bir yandan da bu bütünün 
parçası olurken aynı zamanda kendilerine kimlik kazandırmaya 
yardımcı olan özel tarzlar geliştirdiği sosyal ve bireysel aktivite-
lerin bütünlüğüdür (Tanrıdağ, 2015:21). Birçok farklı tanımı olsa 
da, ortak paydada kültür, bir anlamlandırma ve değerler sistemi-
dir. Bu sisteme doğan birey, ait olduğu kültürün otomat davranış-
larını ezberler, tekrarlar ve değişime uğratır.

Heidegger, Varlık ve Zaman adlı eserinde, her insanın, insan 
olarak kendisini, eylem alanını önceden sınırlayan bir kültürel ge-
lenek içinde bulduğuna işaret eder. Gelenekler insanın bulunduğu 
ortama uyumu ve toplumla çabuk adaptasyonu açısından önem-
lidir. Birey, içinde bulunduğu ortamda kültürlenir. Hayatının ilk 
anlarından itibaren, bilincinde olmadan onu kültürün temel pren-
siplerine iten, açık ya da kapalı dille ifade edilmiş bir yüreklendir-
meler ve yasaklar sistemi aracılığıyla bu modele bulaşmıştır (Mar-
garet Mead, 1901-1978). 
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