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Kishu 
Herabuna Oltası
紀州へら竿

Kishu Herabuna Oltası, genel olarak herabuna avı için kullanılan, bambudan yapılmış oltadır. 
Japonya’ da yaygın hobilerden biri olan olta balıkçılığı içinde herabuna avı önemli bir yer tutar. Bu türün avı için 
kullanılan Kishu Herabuna Oltası’ nı Wakayama’ nın becerikli olta ustaları üretir.
Kishu Herabuna Oltası, Wakayama eyaletinin Hashimoto şehrinde bulunan doğal bambular kullanılarak üretilir. 
Hashimoto’ da bu oltanın hammaddesi olan yüksek kalitede bambu bitkisi bolca yetişmekle beraber, özellikle 
yöresel ürün olan ‘‘Takano bambusu’’ söz konusu olta için son derece uygundur.

紀州へら竿は、主にへらぶな釣りに使われる竹竿です。
日本では釣りは趣味の一つで、へらぶな釣りは一定の人気があります。高い技術を持つ竿師が紀州へら竿をつくります。
紀州へら竿は、和歌山県橋本市において、天然の竹を使用して作られます。和歌山県橋本市には原材料となる良質の竹が豊富に生えており、とりわけ地元の竹「高野竹」が素材に適
しています。

Kishu  ‘‘Herabuna ’’ Oltası
紀州へら竿

Wakayama’ nın Gezilip Görülecek Yerleri Yeşille örülü dağları, tertemiz ırmakları, güneş ışığının parıldadığı masmavi uçsuz bucaksız 
okyanusu, yıl boyunca meyve veren bereketli toprakları ile Wakayama muhteşem bir doğal 
cennettir. 
Dünya Mirasları’ ndan birisi olan ‘‘Kii Dağı Silsilesinde Kutsal Siteler ve Hac Yolları’’ nın 
bulunduğu Koya ve Kumano1 tarafından temsil edilen tarih ve kültür de mevcut olmakla 
beraber eski zamanlardan beri insanlara şifa veren meşhur kaplıcaların taştığı yerdir 
Wakayama.
1 Koya ve Kumano: Kukai adlı kişi tarafından Japon Budizmi’ nin kurulduğu bölgeler.
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Kishu Herabuna Oltası üretimi, 180 tane bölümü olan, bir 

usta için yaklaşık altı ay ila bir yıllık zaman alan bir süreçtir. 

Bambunun kesilmesinden son rötuşa kadarki zanaatın 

tamamını öğrenmek için yaklaşık olarak 5 yıl gerekmektedir. 

Kishu Herabuna Oltası üreten ustalar, bir balıkçı için gerekli 

olan balık tutma alanı, mevsim gibi unsurları dikkate alarak 

sipariş üzerine; sadece sipariş eden müşteriye has oltayı 

yapmak için var güçleriyle uğraşırlar.

紀州へら竿は、ひとりの竿師が180の製作工程を経て製作し、時間は約半年から1年かかります。

竹を切ることから、仕上げまで、どの技術も全て習得するには約5年の修行期間を必要とします。

釣人にとって、釣り場や、季節、釣り方に合わせた自分だけのへら竿をオーダーメイドすることは

最高の贅沢であり、竿師は釣人ひとりひとりの「至高の竿」作りに励んでいます。

Günümüzde, Kishu Olta Üreticileri Derneği’ne kayıtlı 40 tane 

olta ustası olup, yılda 3000 ila 3500 tane Kishu Hera Oltası 

üretmektedirler. 100 yılı aşkın zanaat mirasına ve gerekli 

doğal kaynağa sahip olan Hashimoto şehri; Japonya Devleti, 

Wakayama Eyaleti ve Kishu Olta Üreticileri Derneği ile 

işbirliği içinde, Kishu Hera Oltası gibi önemli bir değerini 

gelecek nesillere aktarmak için var gücü ile uğraşmaktadır.

現在、紀州製竿組合には竿師が約40数名おり、年間3000本から3500本の紀州へら竿を製作して

います。100年以上もの伝統を受け継ぐ匠の技と天然素材の味わいあふれる紀州へら竿の魅力

を、多くの人に知ってもらえるよう、国・県・市・製竿組合が協力して後継者の育成や販路拡大な

どに取り組んでいます。

Kishu Herabuna Oltası üretimi yüz yılı aşkın bir geçmişe 

sahiptir.

1950’ li yıllarda Japonya ülke genelinde herabuna avı 

patlaması yaşandı. O dönemde 200’ den fazla usta Kishu 

Herabuna Oltası üretmekteydi.

Kishu Hera Oltası, nesilden nesile geçen bir kültür mirası 

olarak 1988 yılında Wakayama Valisi’ nin başvurusunda 

itibaren geçen 25 yıllık süreçte nihayet 2013 Mart Ayı’ nda 

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Japonya’nın 

geleneksel el sanatlarından biri olarak kabul gördü.

紀州へら竿作りは、100年以上の歴史があります。

1950年頃、日本では全国的にへらぶな釣りブームがおこりました。その頃、200人以上の職人が紀

州へら竿を作っていました。

紀州へら竿は伝統を受け継ぐ匠達のこだわりの竿として1988年には和歌山県知事の伝統工芸品

第一号に、2013年3月には経済産業大臣指定の国の伝統的工芸品に指定されました。
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