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ойконимика 

La termino komonimo signifas propran nomon de 
ĉiu vilaĝa enloĝata loko kaj loĝloko de vilaĝa tipo. 
Ĝi devenas el la greka vorto κώμη – vilaĝo, loĝloko.

La celo de ĉi tiu artikolo estas klarigi la aperon, 
evoluon kaj la etimologion de la du komonimoj, la 
unua el kiuj – Kúlfallar aperis nature, kaj la dua – 
Kónop estas administre altrudita de la registaro en 
la jaro 1934.

Por la atingo de ĉi tiu celo estas starigitaj la sekvaj 
taskoj:

1. Kolekti historiajn informojn pri la vilaĝo de 
skribaj fontoj kaj informantoj.

2. Esplori parte la procezon de la renomumado de 
la loĝlokoj en Bulgario dum 1934.

3. Klarigi la cirkonstancojn por la apero de la 
komonimoj Kulfallar kaj Konop.

4. Fari lingvan analizon por klarigi la etimologion 
de la antroponimo (homnomo) Kulfal.

Indas mencii jam en la komenco ke en la artikolo 
oni prezentas la diversajn nomojn: Kuvannık, 
Karasan k.a. el la regiono de la vilaĝo laŭ ilia loka 
elparolo (detala informo pri ili estas trovebla en aliaj 
publikaĵoj de la aŭtoro). Turklitere estas skribitaj 
plejparto de la loĝlokaj nomoj (Karadıllı, Saltıklar, 
Karagözler k.a.), nur parto el ili (Kara Hâzârlar, 
Kasârgalar, Keŝkeĝi Kulfal k.a.) kaj la personaj nomoj 
(Ali Ĉauŝ, Hâzâr k.a.) konkrete uzitaj en otomanaj 
fontoj tradukitaj en bulgaran lingvon estas per literoj 
de Esperanto prezentitaj. Por pli bona kompreno kaj 
orientado en la teksto la nomoj de iuj informfontoj 
estas priskribitaj en Esperanto «Imenata na naŝite 
seliŝta» (La nomoj de niaj loĝlokoj).

Vilaĝo Konop troviĝas en Nordorienta Bulgario, 
en komunumo Antonovo, regiono Târgoviŝte. Ĝi 
aperis nur kiel vilaĝparto post la jaro 1500 kaj estas 
registrita en otomana dokumento pri la periodo 
16.11.1555 – 03.11.1556. 

Laŭ la artikolo «Promeni v poseliŝtnia i 
demografski oblik na Omutagskija kraj v poslednata 
ĉetvârt na XIX vek» (Ŝanĝoj en la loĝloka kaj 
demografia aspekto de regiono de Omurtag dum 
la lasta kvarono de XIX jarcento) en p. 273 de la 
kolekto «Omurtag i Omurtagskijat kraj – istorija i 
kultura” tom 1» (Omurtag kaj regiono de Omurtag – 
historio kaj kulturo, 1 volumo) fine de la XIX 
jarcento okazis gravaj por Kulfallar eventoj. 
En la jaro 1881 preskaŭ la tuta loĝantaro de la 
vilaĝo (konsistanta en 1880 el 142 turkoj kaj 5 
bulgaroj) elmigris al Anatolio. Dum la sekvaj 
jaroj la forlasita vilaĝo estis denove enloĝata, en 
la jaro 1891 de loĝantoj de la vilaĝoj Gloginka 
kaj Palamarca el la regiono de urbo Popovo. La 
loĝantaro de Kulfallar en la jaro 1900 atingis 119 
turkojn kaj 2 bulgarojn.
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Estas sciate ke dum la sekvaj jaroj venis familioj 
el la vilaĝoj Hoca köy (Kitino), Geren (Vâbel), 
Karadıllı (Moravka), Saltıklar (Presian) k.a.

En Anatolio la elmigrintoj el Kulfallar fondis, 
kune kun aliaj samsortanoj vilaĝon Gerlengeç 
proksime al Biga, en la regiono de Çanakkale.

Per Ordono de la ministro de la internaj aferoj 
kaj la popola sano № 3775 de 1 decembro 1934 
(publikigita en Oficiala gazeto № 204 de 7 decembro 
1934), la nomo de vilaĝo Kulfallar, subdistrikto de 
Osman pazar, estis ŝanĝita al Konop.

En sia artikolo «Imenata na naŝite seliŝta» (La 
nomoj de niaj loĝlokoj), publikigita en gazeto “Slovo” 
№ 83, de 22 julio 1922 la eminenta bulgara geografo 
Anastas Iŝirkov skizas la manierojn laŭ kiuj povas 
okazi la renomumado de la loĝlokoj en Bulgario.

En la komenco Iŝirkov klarigas kiel aperis la nomoj 
de la loĝlokoj: 

“La vera nomo de iu loĝloko ne estas io hazarda, 
ĝi kaŝas en si certan motivon por nomumado, ĝi 
havas rilaton al certaj ecoj de la grundo kie aperis 
aŭ rememorigas pri iu memorinda evento okazinta 
tie, ĝi estas ligita ofte al la ĉefa okupo de la loĝantoj, 
al la nomo de la fondinto, al la nacieco kaj plej 
variaj objektoj, eventoj kaj fenomenoj, ĝi ofte estas 
kromnomo, primoka nomo”.

Kiel unu el la manieroj por renomumado de la 
loĝlokoj, li vidas ilian tradukon: “La nomoj, kiuj 
estas tradukeblaj, esti tradukitaj, kiel estas jam 
multaj tiaj okazoj…”.

Konklude Iŝirkov finas kun la grava propono: “Mi 
rekomendas plej varmege al la estontaj komisionoj 
kaj institucioj, kiuj ŝanĝos la nomojn de la loĝlokoj, 
motivi bone sian proponon pri la ŝanĝo…. Kiam 
estas postulitaj motivoj, oni ne rebaptos frivole 
kaj hazarde nomojn, kiuj havas sian signifon kaj 
historion”.

Dum la verkado de ĉi tiu artikolo, kiel bazo por 
logika meditado, mi akceptis la sugestojn de Iŝirkov. 

En sia artikolo «Preimenuvaneto na bâlgarskite 
seliŝta prez 1934 g., otrazeno v dokumenti ot 
Centralnija dârĵaven arĥiv» (La renomumado de la 
bulgaraj loĝlokoj dum jaro 1934, priskribita en la 
dokumentoj de la Centra Ŝtata Arĥivo) Pelo Mihajlov 
malkovras la procezon de renomumado de la loĝlokoj 
en la jaro 1934. Fakte tiu renomumado estas preparita 
de speciale formita komisiono dum 1931-1932, sed la 
akto mem estiĝas fakto nur en 1934 per kelkaj ordonoj 
de la ministro de la internaj aferoj kaj la popola 
sano Petâr Midilev en la t.n. Devetnadesetomajsko 
pravitelstvo (registaro formita je 19 majo 1934 kun 
ministro-prezidanto Kimon Georgiev).

Konklude Mihajlov konfesas: “Motivojn, pro 
kiuj estas decidite, ke la loĝlokoj estu renomumitaj 

ĝuste tiumaniere… mi ne trovis. Sed certe ili ekzistas. 
Necesas tempo kaj ŝanco ke ili estu trovitaj”.

De la artikolo de Mihajlov estiĝas klare, ke la 
komisiono formita por la renomumado de la loĝlokoj 
konsistis el kompetentaj personoj. Ĝi inkluzivis 
tre famajn fakulojn, inter kiuj ankaŭ historiistoj, 
geografoj. En la komisiono partoprenis ankaŭ la 
supre menciita Anastas Iŝirkov.

La manieroj, laŭ kiuj procedis la komisiono dum 
la renomumado de la loĝlokoj, laŭ mi, estas kelkaj:

1. Traduko laŭlitera aŭ proksimuma de la nomo 
de la loĝloko. Ekzemple vilaĝo Karagözler estas 
renomumita al Ĉernookovo, hodiaŭ en regiono 
Ŝumen, per Ordono de la ministro de la internaj 
aferoj kaj la popola sano № 3775 de 1 decembro 
1934 , publikigita en Oficiala gazeto № 204 de 7 
decembro 1934.

2. Nomumado de la loĝloko laŭ difinita loka 
vidindaĵo (objekto, kreskaĵo) kaj grava evento aŭ 
okupo de la loĝantaro. Ekzemple vilaĝo Kızıllar estas 
renomumita al Gloginka (laŭ la bulgara “glog” – 
kratago kaj “gloginka” – kratagbero), hodiaŭ en 
regiono Târgoviŝte, per Ordono de la ministro de la 
internaj aferoj kaj popola sano № 2820 de 9 aŭgusto 
1934, publikigita en Oficiala gazeto № 109 de 14 
aŭgusto 1934.

3. Se ne eblas laŭlitera aŭ proksimuma traduko de 
la nomo, aŭ pro multfoja ripetado, oni uzas nomojn 
de famaj personoj aŭ gravajn eventojn de la bulgara 
historio. Ekzemple vilaĝo Karagözler (dua samnoma 
vilaĝo el la sama regiono, do la nomo ripetiĝas) estas 
renomumita al Karavelovo (supozeble laŭ la nomo 
de verkisto L. Karavelov), hodiaŭ en regiono Ŝumen, 
per Ordono de la ministro de la internaj aferoj kaj la 
popola sano № 2820 de 9 aŭgusto 1934, publikigita 
en Oficiala gazeto № 109 de 14 aŭgusto 1934.

4. Kiam ne eblas traduki, iuj nomoj estas 
reproduktitaj en iom da ŝanĝita originala formo 
por perdi sian antaŭan signifon kaj plej grave, por 
esti atingita belsoneco. Ekzemple vilaĝo Sene 
bir (el la turka “sene” ‘jaro’ kaj “bir” ‘unu’) estas 
renomumita al Sini vir (el la bulgara “sini” ‘blua’ kaj 
“vir” ‘riverprofundejo, baseno’), hodiaŭ en regiono 
Ŝumen, per la Ordono de la ministro de la internaj 
aferoj kaj la popola sano № 3072 de 8 septembro 
1934, publikigita en Oficiala gazeto № 132 de 11 
septembro 1934.

Surbaze de la supre prezentita informo, mi 
hipotezas pri la renomumado de vilaĝo Kulfallar al 
Konop en la jaro 1934 kaj ties motivoj.

Oni konstatis, ke en Bulgario ankoraŭ tri vilaĝoj 
havis tiun aŭ similan nomon.

1. Kulfallar, renomumita al Razvigorovo, hodiaŭ 
en regiono Ŝumen, per Ordono de la ministro de 
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la internaj aferoj kaj la popola sano № 3775 de 1 
decembro 1934, publikigita en Oficiala gazeto № 
204 de 7 decembro 1934.

2. Kufalar, renomumita al Boturiĉe, hodiaŭ en 
regiono Haskovo, per Ordono de la ministro de la 
internaj aferoj kaj popola sano № 2820 de 9 augŭsto 
1934 jaro, publikigita en Oficiala gazeto № 109 de 
14 augŭsto 1934.

3.Kulfalı/u, renomumita al Karamfil, hodiaŭ 
en regiono Kârĝali, per Ordono de la ministro de 
la internaj aferoj kaj la popola sano № 3775 de 1 
decembro 1934, publikigita en Oficiala gazeto № 
204 de 7 decembro 1934 .

En Turkio mi konstatis kelkajn loĝlokojn kun tiu 
aŭ simila nomo: Kulfallar aŭ Kulfal en la regionoj 
Sakarja, Kastamonu kaj Çanakkale.

La nomo Kulfallar estas ne tradukebla kaj la 
bulgara Konop aperis laŭ la dua maniero supre 
prezentita pere de la nomumado de la loĝloko laŭ 
difinita loka vidindaĵo. 

Iuj maljunaj loĝantoj de la vilaĝo ankoraŭ 
rememoras la agrojn de kanabo apud la rivero Ĉerni 
Lom, kies malnova (turka) nomo en la regiono de la 
vilaĝo estas Kenevirlik deresi. 

El la turka deveno estas Kenevirlik. La bazo 
kenevir estas ‘kanabo’ en bulgara “konop”. La sufikso 
-lik difinas la lokon, kie estas multe de la indikita 
en la radiko aĵo, en nia okazo la kreskaĵo kanabo. 
Oni uzas la sufikson por formigo de substantivoj kaj 
toponimoj (nomoj de lokoj).

En ne publikigita manuskripto de loka instruisto 
(el regiono Târgoviŝte), kiu en la jaro 1939 vizitis 
la regionon kaj priskribis la vilaĝon, la rivero estas 
menciita nome kiel Kenevirlik.

En Aŭstra-hungara mapo de 1901 oni uzas la 
saman nomon Kenevirlik pri tiu parto de la rivero.

Konsiderante la prezentitan ĝis ĉi tie informon, 
mi povas konkludi, ke en la jaro 1934 al vilaĝo 
Kulfallar estas donita la nomo Konop laŭ la 
kanabo, kiun oni kreskigis apud la rivero kaj kiu 
estas iuspeca rimarkinda aĵo distinganta ĝin el la 
aliaj vilaĝoj. 

La hipotezo pri la apero kaj la etimologio de la 
nomo Kulfallar estis formita pli malfacile, certe 
pro la diversa lego de la bazo de vilaĝnomo, en la 
du uzitaj informfontoj. 

Ekzistas loka legendo pri la fondo de la vilaĝo, 
laŭ kiu nordokcidente de ĝia nuna situo, trans la 
rivero Ĉerni Lom en la loko nomata Kuvannık, 
ĉirkaŭ la fontoŝtono Kuvannık çeşmesi, ekzistis 
urbo Sarı Kuvannık kasabası (aŭ Sarı kasaba). 
Tamen post ia epidemio la loĝantaro forlasis la 
urbon. Oni kredis ke por savi sin de la malsano, 
la homoj devis pasi riveron kaj arbaron. Parto de 

la loĝantoj trapasis riveron Ĉerni Lom, la arbaron 
Koru, kaj fondis la vilaĝon en la loko Yurtluk. 

La personan nomon Kulfal (kiu estas la bazo de la 
vilaĝa nomo) mi trovis dum esploro de du otomanaj 
dokumentoj tradukitaj en bulgaran lingvon. 

La unua informfonto estas, la artikolo de Rusi 
Stojkov de la jaro 1964 «Seliŝta i demografski oblik 
na Severoiztoĉna Bâlgarija prez vtorata polovina 
na XVI vek» ( Loĝlokoj kaj demografia aspekto de 
Nordorienta Bulgario dum la dua duono de la XVI 
jarcento), kies parto estas la dokumento “Registâr 
na ĝelepkeŝanite v kaza Ŝumen, sâstaven na 24 
dekemvri 1573”. En la ĵus citita Registro de la 
komercistoj de bestoj por buĉado kompilita je 24 
decembro 1573 estas enskribita la nomo “Inebegi 
Kulfal” el vilaĝo Kara Hâdârlar” (hodiaŭ Moravka, 
vilaĝo najbara al Konop). La sekvaj trovitaj nomoj 
kiuj ankaŭ enhavas la parton Kulfal estas de aliaj 
du personoj Ohad Kulfal kaj Ismail Kulfal el vilaĝo 
Sarâ Jusuflu, hodiaŭ vilaĝo Ceroviŝte, komunumo 
Omurtag (pri la origino kaj evoluo de la nomo Sarâ 
Jusuflu [10, p. 299]). Lasta estas enskribita Kulfal 
Jakub el vilaĝo Yütükler (neidentigita). 

En la sama dokumento (“Registro…”) estas ankaŭ 
unu vilaĝa nomo enhavanta Kulfal – Keŝkeĝi Kulfal 
(hodiaŭ vilaĝo Izvorovo, en la najbara al Omurtag, 
komunumo Antonovo).

Konklude oni povas akcepti, ke en tiu fonto la 
antroponimo estas en la formo Kulfal kaj en tia ĝi 
estas en la nomo de la vilaĝo. 

La dua informfonto estas «Izvori za istorijata 
na grad Omurtag T.1, Osmanski dokumenti ot XV-
XVIII vek» (Fontoj pri la historio de urbo Omurtag. 
1 volumo, Otomanaj dokumentoj de XV–XVIII 
jarcento). Ĝi enhavas otomanajn dokumentojn 
tradukitajn en bulgaran lingvon. En la dokumento 
“Opis na danâkoplatcite ot Gerlovo, prileĵaŝtite mu 
rajoni i na prihodite ot tehnite danâci. 16.11.1555-
3.11.1556 g.” (Listo de la impostpagantoj el Gerlovo 
kaj la apartenantaj al ĝi regionoj kaj de la enspezoj 
de iliaj impostoj), en la paĝo 471 estas priskribite: 
“Timar (timar – speco de terposedaĵo kiu enkluzivas 
la enspezojn de unu aŭ kelkaj vilaĝoj, ĝis difinita jara 
sumo) na Ismail, sin na Ali Ĉauŝ”: kiu inkluzivas 
“selo Keŝkeĝi Kulkal v Gerilova, spada kâm 
Ŝumnu”. En la vilaĝo Keŝkeĝi Kulkal oni renkontas 
la nomojn Kulkal – filo de haĝulo Hâzâr, kaj Bekir – 
filo de Kulkal.

En paĝo 156 de la dua informfonto, same kiel en 
paĝo 609 de la citita pli supre dokumento (Opis na 
danâkoplatcite…), en la parto “Timar na Abdi Ĉauŝ 
(Terposedaĵo de Abdi Ĉauŝ), ot ĉauŝite vâv visoĉajŝia 
dvor” estas inkludita la vilaĝo “Kara Hâzârlar v 
Gerlovo, spada kâm Ŝumnu”. Aparte al ĝi estas 
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enskribitaj la vilaĝpartoj Kara Hasan, Kasârgalar kaj 
Haĝâ Kulkal.

Laŭ la malnovaj nomoj kaj la geografia situo 
konstateblas, ke tio estas la hodiaŭaj vilaĝoj Moravka 
(Kara Hâzârlar), Konop (Haĝâ Kulkal) kaj Treskavec 
(Kasârgalar). Ekzistas ankaŭ loko Karasan, pri kiu la 
nunaj loĝantoj supozas, ke tie estis loĝloko (verŝajne 
tio estis la vilaĝparto Kara Hasan).

Tio estas la plej malnova dokumento trovita de mi 
ĝis nun, en kiu la vilaĝo estas menciita kiel vilaĝparto 
de Kara Hâzârlar.

En la paĝoj 609 kaj 610 de la jam citita dokumento 
“Opis na danâkoplatcite…” estas videble, ke en 
Haĝâ Kulkal loĝis la gentoj de Ahad kaj Kulkal, 
sed la lasta ne estas en la listo de la impostpagantoj. 
En ĝi estas liaj filoj: Samed, Ejnel, Durak, Ejnebegi 
pri kiuj skribite ke edziĝitaj, escepte de Durak – kaj 
pri la unuaj tri, ke ili estas el la gento de la Profeto. 
Pri la lasta en la dokumento filo de Kulkal, nome 
Abdjurrezzak, ne estas notita la familia statuso sed 
ke estas el la gento de la Profeto kaj diference de la 
aliaj, ke estas el la idaro de Tjumurhan.

En la cititaj dokumentoj, kiujn inkluzivas «Izvori 
za istorijata na grad Omurtag…» la nomo estas 
renkontebla nur kiel Kulkal, escepte de vilaĝo 
Kulfallar, pri kiu mi akceptas, ke estas vilaĝo 
Razvigorovo, regiono Ŝumen, pro tio ke ne estas 
menciita ke en la regiono Gerlovo. En la paĝo 245 
de la citita dua informfonto, estas la dokumento 
“Naselenieto na kaza Ala Kilise se oplakva ot 
prehvârleneto na s. Ĉâtak kâm kaza Ŝumen. 
29.10.1766” (La loĝantaro de distrikto Ala Kilise 
plendas pro la transigo de la vilaĝo Ĉâtak al distrikto 
Ŝumen), kompilita 210 jarojn depost la antaŭa 
dokumento (Opis na danâkoplatcite…), en la listo 
de la subskribintoj de la dokumento estas registrite: 
“Rab essejid Veli – imam ot selo Kulfallar”. Oni 
povas interpreti tion kiel: Sklavo de Dio la estimata 
Veli imamo el vilaĝo Kulfallar (essejid – specifa 
respekttitolo al altrangaj administraj aŭ militaj 
oficistoj; persono el la gento de la Profeto). La 
aliaj du imamoj Bekir kaj Abdullah el la najbaraj 
vilaĝoj Kara Hâzârlâr kaj Kasârgalar estas notitaj 
sammaniere. 

Ĉi tie la nomo estas notita kiel Kulfallar kaj 
enmetita kune kun tiuj de la ĉirkaŭaj vilaĝoj, do 
post kiam la loĝloko estiĝis vilaĝo, defalis la difino 
“Haĝâ” ‘haĝulo’ kaj la bazo de la nomo estas Kulfal 
kaj ne Kulkal.

En “Registâr na ĝelepkeŝanite v kaza Ŝumen, 
sâstaven na 24 dekemvri 1573 g.” (en la artikolo de 
R. Stojkov, 1964) estas registrita la persono Inebegi 
Kulfal el vilaĝo Kara Hadârlâr (hodiaŭ vilaĝo 
Moravka). Oni povas supozi, ke temas pri la sama 

persono el la dokumento “Opis na danâkoplatcite…” 
pri 16.11.1555 – 3.11.1556, publikigita en «Izvori za 
istorijata na grad Omurtag…» ĉar en la vilaĝparto 
Haĝâ Kulkal de la vilaĝo Kara Hâzârlâr estas 
enskribitaj kaj la filoj de Kulkal, inkluzive Ejnebegi.

Mi akceptas ke la nomo estas de la sama persono 
en la ambaŭ dokumentoj, sed estas legita unufoje 
kiel Inebegi Kulfal kaj duafoje kiel Ejnebegi Kulkal. 
La diferenco povas rezulti pro la diversa legado de la 
arabaj literoj     en la komenco de la nomo jen foje 
kiel “I” en Inebegi kaj jen foje kiel “Ej” en Ejnebegi. 

Pri la sama problemo skribas ankaŭ la turka aŭtoro 
Yılmaz Kurt en sia artikolo «Adana Sancağında kişi 
adları»: 

“La vorto ( ) kiun oni ĝenerale legas kiel 
Eyne – Eyne Bey, Eyne Beyi povas esti legita ankaŭ 
kiel ine”. 

En la vortaro «Türkce sözlük» estas notite “beğ 
is. esk. Bey” [13, I, p. 162], signifanta ke beğ estas 
substantivo kaj malnova formo de bey. 

Sekve oni povas konstati ke Ejnebegi (Eynebeği – 
la turklitera formo) kaj Eyne Beyi estas sinonimaj 
formoj ĉar beğ kaj bey havas la saman signifon.

Mi uzas en ĉi tiu artikolo la formon Ejnebegi, 
kiu estas en la tradukita en bulgaran lingvon teksto. 
Pro tio en la nomo la dua parto estas “beg-i” kies 
turklitera formo estas “beğ-i” (ĉar la turkan literon ğ 
en bulgara oni transliterigas per g) kaj sekve estiĝas 
klara la identeco de Ejnebegi, Eynebeği kaj Eyne 
Beyi. Ĉio ĉi konfirmas la ideon pri la diversmaniera 
legado de sama nomo.

Laŭ mi estas ankaŭ diversa legado de la nomo 
kiel Kulfal/Kulkal en la ambaŭ informfontoj. Tio 
povas esti klarigita per la neeblo por ĝusta fikso de 
la nombro de la punktetoj “unu” aŭ “du” kaj kiel 
rezulto la lego de la litero kiel ڧ “fe” aŭ ق “kaf” ĉe 
interna pozicio en la nomo Kulfal   enskribita 
en impostregistroj.

Mi estas motivita akcepti la nomon Kulfal 
staranta en la bazo de la komonimo Kulfallar, kiel 
veran formon anstataŭ Kulkal, konsiderante la 
supran informon kaj ankaŭ: 

– la transigon de la skriba formo Kulfallar de la 
arabaj literoj al la latina samforme en la turka lingvo 
kaj ĝia frua ciriligo (de Stojkov, 1964) denove en ĉi 
tiu formo; 

– la trovon de la nomoj de aliaj vilaĝoj en Bulgario 
kaj Turkio en tiu formo; 

– la uzon de Kulfal kiel familia nomo en Turkio 
(ekz. Ahmed Kulfal);

– la samformajn nomojn de lokoj Kulfal alan, 
Kulfal tepe, Kulfallar sırtları en Turkio.

Pri la lego de la nomo Kulkal la supremenciita 
aŭtoro Y. Kurt ankaŭ ne esprimas certan opinion. Li 
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skribas, ke la nomo en la impostregistroj legata de li 
kiel Kulkal, estas legita de alia esploristo kiel Kulfal.

Evidentiĝas de lia artikolo, ke la sciensisto 
leginta la nomon kiel Kulfal estas Feridun M. 
Emecen en sia libro «XVI. Asırda Manisa kazası», 
Ankara 1989, s. 60. 

Laŭ la artikolo de Iŝirkov, la vera nomo de iu 
loĝloko ofte estas ligita al la nomo de ĝia fondinto. 
Kulfallar estas la loko kie unue ekloĝis persono 
havanta la nomon Kulfal (la vilaĝparto Haĝâ Kulfal) 
kaj liaj filoj. Per la sufikso -lar oni formas la pluralon 
en la turka lingvo, sed ĝi estas uzita por formigo de 
oikonimoj (ĉiuj loĝlokaj nomoj) kiel en la okazo 
Kulfal-lar.

Proksime al Kulfal-lar la vilaĝoj havas la jenajn 
malnovajn nomojn: Kara Hızır/Hıdır-lar, Saltık-
lar, Hüsen-ler, verŝajne ankaŭ laŭ nomoj de unuaj 
ekloĝantoj, ĉar iliaj bazoj estas personaj nomoj. 

Pri la etimologio de la persona nomo Kulfal, mi 
permesus al mi fari pli liberan interpreton, pere de 
ĝia diskomponado al la supozeblaj konsistelementoj. 
Mi traktos ĝin ankaŭ kiel memstaran vorton. Dum 
procezo de prilaboro de la temo estis kreitaj multaj 
hipotezoj laŭ loka informo aŭ laŭ skribaj fontoj, 
ĉi tie mi prezentas nur tri bazajn hipotezojn pri la 
etimologio de Kulfal.

Unua hipotezo:
I. kul – signifanta ‘sklavo, sklavo de Dio’ (vidu. 

Tursko-bâlgarski reĉnik de M. Janĉev, paĝo 220 kaj 
Türkçe sözlük / Türk dil kurumu. Ankara, 1988, s. 922).

II. fal – kun signifo ‘aŭguro, antaŭdiro’ (vidu. Türkçe 
sözlük / Türk dil kurumu. Ankara, 1988, s. 487). 

En ĉi tiu okazo Kulfal ĉe pli libera interpreto 
povas esti transdonita kiel “la antaŭdiranta sklavo 
Dia”.

Dua hipotezo:
I. kul –  kun la superlitera signo ُ super ۊ 

(kiu aldonas sonon ‘u’), estas la imperativo de “diri”. 
En la Nobla Korano, la unuaj versikloj de la suraoj 
“Al Iĥlas, Al Falak” komenciĝas per  – “kul” 
– ‘diru’). Sur la paĝo 260 de la Araba-bulgara vortaro 
de Bojko Najdenov estas trovita –  (k-v-l) kiel radika 
vorto kun la signifo “diris, parolis”.

II. fal – , (sur la paĝo 487 en Türkçe sözlük 
/ Türk dil kurumu. Ankara, 1988 estas notita la araba 
deveno de la vorto), en Esperanton oni povus ĝin 
traduki kiel ‘aŭguro, antaŭdiro’. En la dua hipotezo 
Kulfal povus esti kun signifo ‘diru aŭguron aŭ 
antaŭdiron’!

Tria hipotezo:
La vorto kulfal – en la turka ‘mor zambak’, 

bulgare ‘perunika’, en Esperanto ‘irido’, fakte estas 
nomo de floro kaj estas trovita en la vortaro “Derleme 
sözlüğü”, Ankara, Türk dil kurumu, 1975, cilt 8, K. 
Kiel regiono de uzado de kulfal en loka dialekto estas 
indikita la vilaĝo Sarayköy, regiono Denizli. 

Mi akceptas ke tio estas la plej realisma hipotezo 
pri la etimologio de la antroponimo Kulfal, kiu estas 
en la bazo de la komonimo Kulfallar.

Konklude, oni povas diri, ke la artikolo estas 
aktuala rezulto de la esploroj pri la etimologio de 
la komonimoj Kulfallar kaj Konop laŭ la diversaj 
informfontoj atingeblaj por la aŭtoro kaj surlokaj 
esploroj.
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Хасан Я. Х.

Этимология комонимов Кулфаллар и Коноп 
в свете статьи a. иширкова

В статье уделяется внимание этимологическим исследованиям, связанных с ойконимами/комони-
мами Кулфаллар и Коноп. Основой работы является выяснение обстоятельств происхождения обоих 
комонимов. Кулфаллар появился в процессе естественного развития села. Ойконим Коноп стал  ре-
зультатом правительственного постановления от 1934 год. Для достижения лучших результатов ис-
следование было сосредоточено на гипотезах появления имени Кулфал в турецком и арабском языках 
с точки зрения лингвистического анализа  («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 47-52).

Ключевые слова: аргументы в пользу переименования, этимология, гипотезы, комоним, лингви-
стический анализ, ойконим, топоним.

Hasan J. H.

еtymology of the komonyms Kulfallar and Konop in the light of a. 
ishirkov’s artiCle 

The paper focuses on etymological research related to the tracing of the oykonyms/komonyms Kulfallar 
and Konop. The keystone of the paper is the clarification of the circumstances concerning the origin of both 
komonyms. Kulfallar appeared as a social phenomenon during the development of the village. Konop is the 
name decreed according to a governmental ordinance of 1934. In order to achieve better results the research 
is centred upon hypotheses regarding the given name Kulfal in terms of linguistic analysis in Turkish and 
Arabic  («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 47-52).

Key words: arguments in favour of renaming, etymology, hypotheses, komonym, linguistic analysis, 
oykonym, toponym


