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Şahiya Say ve Samandağ Gazetesi, 
Hatay‘ın Samandağ ilçesinde doğ-
du. Say, Ankara Üniversitesi S.B.F 
Basın Yayın Yüksekokulu mezunu; 
Anadolu Ajansı, Güneş, Cumhuri-
yet, Ekspres olmak üzere basın ku-
ruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ankara Üniversitesini bitirdikten 
sonra, Hatay ‘a gelerek insanlara bir 
katkıda olmak istedi ve başardı. Sa-
mandağ’da bu tarz bir yerel gazete 
yoktu. Şahiya Say 1984 yılında Do-
ğuş Gazetesini ve 1988‘den itibaren 
ise Samandağ Gazetesini kurarak 
kadın ve erkeğin daha da ilerleye-
rek bir yere gelmesini istedi. 29 yıl 
süreyle yerel gazetecilik yaparak, in-
sanların kadın-erkek eşitliği alanın-
da gelişim sağlaması için çok çalıştı.

Gazeteciliği Samandağ‘da başlattı. 
İlçede bu anlamda çığır açtı. Başta 
makale olmak üzere çeşitli araştır-
ma yazıları, kitapları yayımlandı.

“Samandağ küçük bir yerdir ama 
ben bir çığır açarak eve kendini 
kapatan kadınları erkekle beraber 
her alanda çalışmaya başlamasını 
sağladım. Kadınların daha da ilerle-
yip daha da söz sahibi olmak ve söz 
sahibi olmak mücadele ettim ve il-

çede gözle görünür oranda gelişim 
sağlandı.”

“Samandağ Gazetesi bir marka ola-
rak tüm insanlara ulaşmak isteyen 
bir gazetedir. Samandağ Gazetesi 
iyi bir noktaya geldiğinde Türkiye 
çapında 16 ödül aldım”. Samandağ 
Gazetesinin başarıları, Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Anadolu Ba-
sın- Yayın Özendirme Yarışması dere-
celerinde tescil edilmiştir. Şahiya Say, 
birkaç yıl önce geçirdiği ağır trafik ka-
zasının olumsuz etkileriyle mücadele 
ederken, son yıllarda zorunlu olarak 
mesleğinden uzak kalması, son dere-
cede üzüntü vericidir. Say, ileriki za-
manlarda iyileşeceğini ve yine maka-
le, araştırma yapma ve kitap yazmak 
için uğraşacağını ifade etti.

Türkiye çapında iki kitap yazdı. İlki 
“Dikenli Koza”, diğeri “Dünden Bu 
Güne Samandağ”. Birincisinde özel-
likle kadınlar ile ilgili yaşadığı gerçek-
leri yansıttı; insan amaçları için çaba 
harcamadıkça bireyler, yalnızlığın 
kıskacından, paramparça yaşamak-
tan kurtulamayacaklarını düşün-
düğü için yol gösterici oldu. “İkinci 
kitabım ilk insan izlerinin rastlandığı 
tarihi kalıntılar, gizlerle dolu Saman-

dağ ve ayrıca tarihle birlikte gelen 
Türkiye’nin en ünlü ipeğinin dokun-
duğu Avrupa’ya adını duyurduğu, 
Türkiye’nin tek Ermeni köyünü için-
de barındıran Alevi, Sünni, Hristiyan 
farklı etnik yapılarıyla iç içe geçmiş; 
birbiriyle kaynaşan medeniyet ihraç 
eden bir kent olan Samandağ’ı an-
latmayı amaç edinmiştir.” 

“Gazetecilik mesleğini bu güne ka-
dar büyük bir aşkla sürdürdüm. 
Bundan sonra, ömrüm yettiğince 
bu mesleği sürdürmeyi ve insanlara 
her alanda yardımcı olmaya çalışa-
cağım. Ancak öncelikle sağlığımı, 
iyileştirmeye çalışıyorum. Günün 
birinde iyileşirsem tekrar kitap yaz-
mak istiyorum.”

“İdarecinin Sesi Dergisi Editörü Dr. 
Selim ÇAPAR, 2002-2006 yıllarında 
Samandağ’da Kaymakamlık yapmış-
tır. O sebeple kendisini tanıdım. Ayrı-
ca Samandağ’da yaptığı olumlu çalış-
malarla halkın takdirini kazanmıştır.”
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