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Kürd etnik oluĢumun vatanı Yukarı Mezopotamya ve Anti-Toros platolarıdır. Fakat Kürd
etnik oluĢumdaki kültürel kimliğini hakim kılan Doğu Aryan kabilelerin ana vatanı "Ariya
Vaeja" dır. Bu yerin kuzey batı Himalaya Dağları yani modern Afganistan toprakları olduğu
tahmin ediliyor.
Kürdlerin Doğu Aryan ataları bu topraklardan Ön Asya'nın batı ucundaki bugünkü topraklara
göç etmiĢler. Kürd kavmi oluĢumda yer alan Doğu Aryan kabileler; Anti-Toros Dağları ve
Yukarı Mezopotamya'da MÖ 16. yy sonrası görülen Mitanni, Hatti, Hyksos ve MÖ 8. yy.
sonrası önce Ġran ve sonra Yukarı Mezopotamya'da görülen yine Doğu Aryan kültürlü Med,
Ġskit/Saka, Kimmer, Pers, Part vs. kabileleridir.
Bu kabilelere Hyksos, Med, Pers, Part ve Sasani toplulukların Doğu Aryan edebi dil ve dini
kültürleri oldukları öne çıkar. Doğu Aryan Hindui Aryan kültürleri bu halkların Indus Hindui
kültürü ile etkileĢim içinde kaldıklarını gösterirler.
Kürd etnik kültürünü oluĢturan diğer yapı; Kürdlerin Yukarı Mezopotamya yerlileri Kafkas
kültürlü Hurri kabileleri ise tali planda bu melez oluĢumda yer alır.
Melez süreçte Doğu Aryan toplulukların kültürü yerel Kafkas kültürüne siyasal nedenler ile
baskın gelir. Çünkü Doğu Aryan kabilelerin 1250 yıllık kesintisiz siyasal egemenlikleri
sonrası bölgede kültürel egemenlikleri de oluĢur.
Med, Pers, Part, Sasani Ġmparatorlukları tarihi bölgenin iki büyük kavmi: Kürdlerin ve
Farsların ortak siyasal tarihleridir. Bölge tamamı ile bu süreçte Doğu Aryan kültürün
denetimine girer. Kadim yerel Kafkas kültür ise (sonuncusunu Urartular ve Elamlar temsil
etmiĢtir.) asimile ve entegre edilerek ortadan tedricen kalkar.
Yani Kürd oluĢumu Yukarı Mezopotamyalıdır. Kürdlerin kavmi bu melez oluĢum süreci
bölgedeki Aryanik kültürel ilk görünümleri olan melezleĢme tarih olarak MÖ 20. yy da baĢlar
ve MÖ 6. yy sonrası Kürd kavmi oluĢumu ile tedricen sonuçlanır.
Yukarı Mezopotamya da etimolojik Sümer ve Akad dillerindeki bölge adı; "Kurti, Kırti, Guti"
adları daha sonra yine bölge halklarınca. "Kurd, Kardu, Gord, Karda, Kurd" vs. olarak
telaffuz edilir.
Bu "Kurd" adlandırma kadim dönemde bölge adı olarak ifade edilir gözükürken daha sonra bu
topraklar üzerinde ısrarlı olarak birliklerini koruyan ve yeni biçimde kültürel bir kimliği
yansıtan halkın genel kavmi / milli adı olur.

