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Ajur Tekniği: Kompozisyonun ayırdığı bölümler tamamen oyularak ortadan kalkan veya kompozisyonu yalnızca çıtalarla kafes şeklinde 
tamamlama tekniği.

Antika: Eski çağ ya da uygarlıklardan kalma, kültürel ve sanatsal değer taşıyan, taşınabilir boyutta obje. Genellikle satın alınabilir nesneler 
için kullanılır.

Aplikle Oyma: Kesme oyma tekniği ile parçaların dışa gelen yüzeylerinin motife uygun yontularak biçimlendirildikten sonra kullanılması.

Ardak: Ağaçta mantarların oluşturduğu çürüme başlangıcı. Genellikle kırmızı gürgen ve kızılağaçta kahverengi veya külrengi lekeler halinde 
belirir.

Balık Tutkalı: Balıkların deri ve diğer uzuvlarından elde edilir. Suya karşı hassas ve düşük molekül ağırlığı nedeniyle sertliği azdır.

Bezir Yağı: Kuruduğunda tabaka oluşturan geleneksel yüzey koruyucularından en bilnenidir. Keten tohumu yağıdır. Linum Usitatissium dan 
elde edilir. Kaynatılmamışına İngiliz Beziri, kaynatılmışına Osmanlı Beziri denir.

Bologna Alçısı: Elenerek hayvansal tutkalla derhal veya suyla hazırlandığında 2 hafta sonra kullanılan ve ahşapta zemin oluşturmaya 
yarayan malzemedir.

Boncuk Tutkalı: Hayvan deri, kemik veya sinirlerinde bulunan jelatinden üretilen protein esaslı tutkaldır. Formaldehit kullanılarak ömrü 
uzatılır. Sıcak olarak kullanılır.

Bordür: Sınır belirleyici çizgisel öge.

Cila: Ahşap, taş, mermer gibi yüzeyleri dış etkilerden korumak ya da parlak bir görünüş vermek için üzerlerine sürülen madde.

Emprenye: Zararlı yaşamı sonlandırmak amacıyla yapılan ilaçlama sistemidir. Sıvı halde bulunan malzeme enjeksiyon veya fırça yoluyla 
uygulanır ve ağaç malzeme en az 2 gün kapalı kalacak şekilde paketlenir.

Facing Uygulaması: Boya ve koruyucu tabakanın yüzeyinde nem etkisi ile oluşan kabarma, kalkma, kırılma gibi bozulmaları 
sağlamlaştırmak için uygulanan yöntem.

Formika: Mobilyacılıkta kullanılan plastik esaslı bir tür kaplama levhası.

Fümigasyon: Böcekleri ve diğer zararlı etkenleri öldürmek amacı ile kapalı bir ortama gaz halindeki kimyasal bir madde vermek ve belirli 
bir süre bu gazı ortamda tutma işlemi.

Galeri: Ağaçta yaşayan larvaların 2-3 mm genişliğinde açtığı, birbirine bağlı uzun kanallar.

Gesso: Alçı veya kirecin su ile karıştırılması sonrasında içine katılan beyaz tutkal ile hazırlanan astar malzemesi.

Gönyeburun: Düz ya da kordonlu parçaları köşe yapacak şekilde uç uca alıştırma işlemi.

Hava Kurusu Ağaç: Hiçbir zorlayıcı etki olmadan, ağacın açık havada olabildiği kadar kurumuş hali.

Havşa: Çivi veya vida başlarının gömüleceği yuvaları açmak için kullanılan marangoz aracı.

Hırdavat: Menteşe, kilit, vida, çivi gibi her tür metal eşyanın genel adı.

İşkence: Ağaç işlerinde çatkı ya da yapıştırmayı sağlamak için kullanılan vidalı sıkıştırma araçlarına verilen ad.

Kabara: Bezeme amacıyla yapılan yarım küre biçiminde kabartma süs öğesi.

Kama: Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik şeklinde ahşap tonoz.

Kavela(Kavila): Doğramacılıkta ahşap parçaları birbirine bağlamak için kullanılan, 7-20 mm çaplarında üretilen ahşap çivi.

Kavela Bıçağı: Kavelalı eklentilerde, kavela hazırlamada kullanılan özel silindirsel bıçak.

Kavela Demiri: Köşeleri rendelenmiş ağaç çubuklardan kavela çıkarmaya yarayan delikli, özel demir.



Kılavuz: Marangozlukta küçük delik açmak için kullanılan ince çelik mil ya da küçük burgu.

Kontraplak: En az 3 kaplamanın damarları birbirine dik gelecek şekilde üst üste yapıştırılmasıyla oluşan ahşap levha.

Kündekari Tekniği: Geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçalarının, büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak 
birleştirilmesi tekniği.

Lake: Ahşap yüzey üzerine birkaç katman halinde uygulanan reçine esaslı bir tür vernik.

Masif: Taş, mermer ve ahşapta malzemenin kaplama olarak değil de som bir kitle olarak kullanıldığını belirtir.

Mdf: Ağaç ve ağaç malzemelerinden elde edilen liflerin tutkal ile karıştırılması ve yüksek ısıda preslenmesiyle elde edilen levhalar.

Onarma - Dolgu Macunu: Ağaçtan yapılan eşyalardaki küçük delik, çatlak, aralık gibi bozulmuş yerleri doldurmada kullanılan 
malzeme.

Paraloid B 72: Ahşabı sağlamlaştırmak amacıyla enjeksiyon veya fırça yardımıyla uygulanan malzeme. Ağaç mukavemet kazanana kadar 
uygulama yapılır.

Planya: Marangozlukta ahşap parçaların yüzeylerini düzeltmek için kullanılan bir araç.

Reçine Kesesi: Çam türü ağaçların yıl halkaları arsında bulunan ve içi reçine dolu olan küçük boşluk.

Saliva: Yapışkan (vizköz) bir sıvı olup su, müsin, proteinler, tuzlar ve amilaz gibi enzimler içerir. (Yüzey temizleyicisi olarak da kullanılabilir).

Sunta: Tutkalla karıştırılıp preslenmiş yonga ve talaştan oluşan yapay tahta levhası.

Tavşan Tutkalı: Tavşan derisinden elde edilen bu tutkal kuruduğunda diğer hayvansal tutkallara nazaran çok daha esnek bir yapıya 
sahiptir.

Tyvek Kumaş: Termal olarak stabilize edilmiş polietilen liflerden yırtılmaya dayanıklı, dokunmamış kumaştır. Nemli koşullarda boyutsal 
olarak stabil, hafif ısı kir ve suya dirençlidir.

Üstübeç: Kurşun, çinko v.b. metallerin oksitlerinden hazırlanan beyaz toz. Yağlıboya ve macunlarda dolgu gereci olarak kullanılır. Sıcak 
tutkalla karıştırılarak onarma macunu elde edilir.

White Spirit: Rektifiye edilmiş hidrokarbürdür. Vernik ve yağ içeren boyalar için seyreltici olarak kullanılır. Buharlaştıktan sonra atık 
malzeme bırakmaz.

Xrf Analizi (XRay Fluoresans): XRF Spektrometresi elemental ve kimyasal kompozisyonu belirlemek için yapılan bir analiz yöntemidir. 
(Metal malzemeler için kullanılsa da ahşap zemin üzerindeki altın ve gümüş gibi bezemeler ile boyadaki metallerin tespiti için de kullanılır.)
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