
CANLANDIR 
 

Modelle. Cansız nesneleri 
hayata getir (onları canlı birer 

varlık gibi düşün).İnsani 
yetenekler ver. Süreci 

tekrarla, ilerlet ve öyküleştir. 

TERSİNE ÇEVİR 
 

Aradığın şeyi tersine çevir. 
Tersini çevir ve inkar et. 

Konuyla ilgili her şeyi tersine 
çevir; doğayı, yer çekimini, 

manyetik alanları, 
prosedürleri, törenleri... 

SEMBOLİZE ET 
 

Aradığın şey sembolik 
niteliklere bürünebilir mi? 
Nasıl sembolik hal alabilir? 

Toplumsal bir sembol? 

ÜST ÜSTE GETİR 
 
Üst üste bindir. Kapla. Katla. 

Farklı fikirleri ya da 
görüntüleri üst üste getir. 
Duyguları (ses,renk,tat...) 
kombinle(üst üste getir). 

Farklı bakış açılarını 
kombinle. 

AKTAR 
 

Aradığın şeyi farklı duruma, 
çevreye ve kaynaklara aktar. 

Yeni ortama adapte et, 
yeniden konumlandır. 

EKLE 
 
Aradığın şeyi daha büyük yap, 

ekle, genişlet ve uzat. 

DEĞİŞTİR 
 
Değiştir. Yerine başka şeyler 

koy. Başka görüntülerle, 
düşüncelerle değiştir. Neyle 

ikame edilebilir? 

ÇARPTIR 
 

Aradığın şeyi,şeklini, 
konusunu,her şeyi bük ve 

çarptır. Nasıl şeklini 
bozabiliriz? Eritebiliriz? 

Yakabiliriz? 

DÖNÜŞTÜR 
 

Dönüştür. Aradığın şeye 
değişiklik içinde bak! Kozadan 
kelebeğe dönüşümü düşün. 

Dönüşüm! 

SEMPATİ DUY 
 

Aradığın şeye sempati duy. 
Kendini onun yerine koy. 
İnsan niteliklerine sahip 

olduğunu düşün. Onları sev! 

KIYASLA 
 

Karşılaştır. Farklı şeyler 
arasındaki benzerlikleri ara 

kıyasla. Yapılabilecek mantıklı 
ya da mantıksız birlikler 

neler? 

ÇIKAR 
 

Çıkar. Parçaları çıkar. Hangi 
kuralları çıkartabilir ya da 

kırabilirsin? 



AYIR 
 
Ayır. İzole et. Ayrı ayrı düşün. 
Hangi parçaları ayırabilirsin? 
Ayrı ayrı kullanabilir miyiz? 

GİZLE 
 

Gizle. Kamufle et. Aldat.  
Maskele. Nasıl gizleyebiliriz? 

Parçaları gizli bir şekilde 
kullanabilir miyiz? 

BOYUTU DEĞİŞTİR 
 
Aradığınız şeyi daha büyük ya 

da küçük yapın. Oranı 
değiştir. Boyutlarının 
göreceliğini değiştir. 

Dinazorlar çağında nasıl bir 
boyuta sahip olurdu? 

TEKRARLA 
 
Rengi, biçimi ve şekli tekrarla. 

Aynı şeyi tekrarla ve çoğalt. 

EFSANELEŞTİR 
 

Bu konuda bir efsane yarat. 
Bir mit oluştur. Aradığın şeyi 
nasıl bir efsaneye çevirirsin? 

HAYAL ET 
 
Aradığın şeyi hayal et! Gerçek 

üstü, bilimsel, fantastik, 
tuhaf, çirkin her şekilde hayal 

et. Marsda olsaydı nasıl 
olurdu? Acaba nasıl olurdu 

sorusunu sor. 

BİRLEŞTİR 
 

Parçaları bir araya getir. 
Yeniden birleştir. Karıştırıp 

birleştir. Düşünceleri, 
teknolojileri, malzemeleri 

birleştir. 

CANLANDIR 
 

Modelle, Cansız nesleleri 
hayata getir (onları canlı birer 

varlık gibi düşün),İnsani 
yetenekler ver, süreci 

tekrarla, ilerlet, öyküleştir. 

TAKLİT ET 
 
Taklit et. Kopyala. Dalga geç. 
Alay et. Aradığın şeye daha 
eğlenceli bir yandan bak. 
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