
Dilbilimci McGurk ve arkadaşları tarafından ortaya

konan dinlediğimiz bilgileri duyarak mı görerek mi

anladığımız ve kategorilendirdiğimiz bilgisine ulaşmak.

Görme, insanlar için temel (birincil) bir duyu iken (iii),konuşma

algısı birden fazla duyudan gelen, özellikle duyma ve görme

duyularından gelen, bilgileri içeren çok yönlü bir algılamadır.

Normalde konuşma algısı işitsel bir süreç gibi düşünülür fakat

bilgi kullanımımız anlık, otomatik ve büyük ölçüde bilinçsizdir.

Dolasıyla doğru olarak kabul edilen şeylerin aksine konuşma

sadece bizim duyduğumuz bir şey değildir. Konuşma bütün

seslerin beraber çalışmasıyla algılanır (görme, dokunma ve yüz

hareketini dinleme).

McGurk etkisi, işitme ve görme duyuları arasındaki

etkileşimin konuşma algısı üzerindeki etkisini gösteren

algısal bir olgudur.

McGurk etkisinden ilk kez 1976 yılında Herry

McGurk ve John MacDonald tarafından yazılan "Hearing

Lips and Seeing Voices" (Dudakları Duymak ve Sesleri

Görmek) adlımakalede bahsedilmiştir (i).

McGurk etkisi bir kişinin algısı üzerinde küçük bir etkiye

sahip gibi görünen fakat oldukça güçlü bir etkidir. Bu

durum bir kez fark edildikten sonra ortadan kalkan

bazı optik yanılsamalardan farklıdır. Üzerinde yirmi yılı

aşkın süredir çalışma yapan insanlar dahi bu etkinin

gerçekleştiğinin farkında olduğunu bile bile McGurk

etkisini tecrübe edebilirler (ii).

Konuşan kişiden gelen görsel bilgi (dudak hareketleri),

sesin duyuluş biçimini etkiler.

Dolasıyla beynin konuşmayı tanımlaması gerektiğinde,

gelen bilgiyi duyduğunu mu yoksa gördüğünü mü ayırt

edemez (iv).

Duyusal sentez becerisi yüksek olan kişilerde bu etkinin

görülme ihtimali oldukça yüksektir.

McGurk etkisi dilden dile farklılık göstermektedir.

Flemenkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca

gibi dillerde McGurk etkisi daha güçlüyken; Japonca ve

Çincede daha zayıf bir etkiye sahiptir
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McGurk etkisi hakkında yapılmış çalışmalar, ses kayıtları
ve video kayıtlarını dinlemek için bilgisayar ses sistemi ve
ekran yansıtıcı
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