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İslam kaynaklarında adı Kevkev. Batı
kaynaklarında

Kawkaw. Gogo, Kaukau.
Kookou. Kankou şeklinde geçer. Nijer
nehrinin sol kıyısında ve Tilemsi vadisinden gelen kervan yolunun nehre ulaştı
ğı noktada yer alır. Şehrin adının, Arapça karış ımı yerli dillerindeki "kral şehri"
anlamını taşıyan Kokoy Karya'nın kısai

tılmış şekli olduğu sanılmaktadır.

Muhtemelen VII. yüzyılın son yılların
da Songaylar'ın Kukia'dan (Gugia) çıkar
dıkları Sorko-Fa ran balıkçıları tarafın
dan kurulan Gao, kervan yolları üzerinde bulunmasından dolayı kısa zamanda
önemli bir ticaret merkezi haline geldi
ve bu durum. IX. yüzyılda ortaya çıkan
Kevkev Krallığı'nın bölgedeki diğer krallıkları kendine bağlayacak kadar güçlenmesinde rol oynadı. Devletin idare merkezi olan Gao. sonraları bölgenin İslami
yet'i kabulünde büyük etkileri görülen
müslüman tüccarların sık sık uğrayıp
buluştukları bir yerdi. Meşhur Harici lideri EbQ Yezld en-Nükkarl'nin. Zenate
kabilesinden bir tüccar olan babasının
Kevkev'de ikamet ettiği sırada 270 (883)
yılı dolaylarında doğduğu bilinmektedir.
Şehir 890 yılına doğru Songaylar' ın eline geçti. X. yüzyıl coğrafyacılarından Mühellebl'den aldığı bilgileri nakleden Yaküt, Kevkev hükümdarlarının erken dönemde ve tebaalarından daha önce İsla
miyet'i kabul ettiklerini, şehirde sultanla maiyeti için bir cami bulunurken çoğu hayvancılıkla uğraşan halktan müslüman olanların namazgahta namaz kıl
dıklarını söyler. Sengaylar'ın Za hanedanının on beşinci hükümdan Kosoy'un
müslüman olduktan sonra idare merkezini Kukia'dan Gao·ya taşıması (400 /
ı 009- l Ol şehrin tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir . Bundan sonra Gao hızla büyüyerek çok daha geniş
bir bölgenin siyasi ve ticari merkezi haline geldi. EbQ Ubeyd ei-Bekrl Gao şeh
rinin iki kısımdan meydana geldiğini, ortasında hükümdarlık sarayının da bulunduğu merkezi kısımda yerli halkın,
diğerinde ise müslüman taeirierin oturduğunu. Araplar'ın halkı Bazarkaniyyln
diye adlandırdığını. krallarına "kanda ..
denildiğini ve tahta yeni bir kral çıktı
ğında kendisine bir yüzük, bir kılıç ve
Kur 'an verildiğini yazmaktadır.
1324 yılında Songay Sultanı Asibay
mağ!Qp olduğu Mali Sultanı Gongon MQ-

sa'ya biat etti ve küçük yaşlardaki iki
oğlunu da ona rehin verdi. Fakat on beş
yıl sonra bunlardan Ali Kolen kaçarak
Gao'ya döndü ve yeniden hakimiyet kurup Songaylar'ın Sonni hanedanı dönemini (ı 339- ı 493) başlattı. Bu hanedan
zamanında önemi daha da artan Gao
refah ve bolluk yönünden zirveye ulaştı.
İbn BattQta. 1352 yılında gezdiği Gao'nun en büyük ve en güzel zenci şehirle
rinden biri olduğunu söyler. Sonni hanedanının son büyük hükümdan Sonni Ali
(Ali Ber) Tinbüktü ve Cenne'yi de alarak
ülkenin sınırlarını genişletti (1473) . Fakat yerine geçen oğlu Son ni Baru. babasının kumandanlarından Muhammed TQrl tarafından hükümdarlıktan uzaklaştı
rıldı ve Sonni hanedanının yerine Askiya
hanedanı kuruldu. Songay Sultanlığı'nın
en büyük hükümdan olan Muhammed
Askiya (TOrl) zamanında ve ondan sonra da başşehir olmaya devam eden Gao
XVI. yüzyıl boyunca önemini korudu. Bu
yüzyılın başında burayı gezen Afrikalı
Leon şehrin büyük bir yerleşim merkezi
olduğunu, surlarının bulunmadığını. evlerin büyük bir kısmının biçimsiz görünmesine rağmen sultan ve devlet erkanına ait saraylarla konakların güzel olduğunu ve halkın da çoğunlukla zengin
tüccarlardan meydana geldiğini yazmaktadır.

1591'de şehrin zenginliğini duyan Fas
Ahmed ei-MansQr, Askiya hanedanının zayıflığından istifade ederek
Tinbüktü ile birlikte Gao'yu ele geçirdi;
ancak ordu girmeden önce halk şehri boşa lttığı için Faslılar'ın eline önemli bir ganimet geçmedi. Bu tarihten sonra XVIII.
yüzyıla kadar Askiyalar Gao'da Faslı paşaların emrinde hüküm sürdüler. Şehir
1680 yılında Tuaregler'in eline geçti.
Sultanı

1688'de Mansar Seniber Paşa şehri geri aldıysa da burada devamlı kalacak bir
garnizon bırakmadığı için Fas hakimiyeti yavaş yavaş ortadan kalktı ve 1770'te
Tinbüktü'nün arkasından Gao da tekrar
Tuaregler'in kontrolüne girdi. 1854 'te
H. Bart burayı ziyaret ettiği zaman şe
hir 300-400 kulübeli bir köy haline gelmişti ve bir kule ile Muhammed Askiya ' nın. türbesinin de içinde bulunduğu
büyük caminin harabelerinden başka eski döneme ait bir şey kalmamıştı. Ancak
Fransız işgalinden (ı 898 l sonra burası yeniden büyüyerek bölgenin merkezi oldu.
Bugün Mali'de bir il merkezi olan Gao
yine önemli yolların kesiştiği bir kavşak
noktasındadır. Tuaregler'le Songay ve
Faslılar'ın melezleşmiş torunlarından oluşan nüfusun (ı 978'de 54 874) çoğunluğu
Nijer nehri kıyısında toplanmıştır. Şeh
rin çevresinde sulama ile pirinç, buğday
ve süpürge darısı ziraatı yapılmaktadır .
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