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Aydan Türkay, İstanbul’un Nişantaşı semtinde ikamet etmekte ve oyunculuk alanında 

yükseliş yapmış, bu yüzden basında oldukça tanınan bir sima haline gelmiş bir kişidir. 

01.03.2013 yılında Kasroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kasroğlu ile bir 

evlilik gerçekleştirmiştir. Bu evlilik basın önünde çok yer kaplamış, kişilerin özel 

hayatlarının her aşaması basın tarafından ilgiyle takip edilmiş ve kamuoyuyla 

paylaşılmıştır. 

08.06.2016 tarihinde Aydan Türkay’ın Kasroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri’nden 

Ferit Aylar ile ilişkisi bir gazete manşeti ile duyulduktan sonra Kemal Kasroğlu tarafından 

boşanma davası açılmıştır. Evlilik süresince yaşanan tüm mahremiyet alanına ilişkin 

detaylar basın aracılığıyla paylaşılmış hem Kemal Kasroğlu hem de Aydan Türkay bu 

süreçte itibar kaybı yaşamıştır. Her halükarda aldattığı iddiasıyla gündemde olan Aydan 

Türkay bu süreçte sektörden hiçbir teklif almamakla birlikte mevcut projelerle de ilişiği 

kesilmiştir. Menajeri aracılığıyla başvurulan tekliflerden de ret cevabını almıştır. 

Uğramış olduğu maddi ve manevi zararın kendisinde yaratmış olduğu psikolojik 

çöküntü sonucu uluslararası bir psikoloji kliniğinde tedavi gören Aydan Türkay’ın tedavi 

süreci de tüm aşamasıyla basında yer almıştır. Tedavi gördüğü sırada boşanma 

davasının 04.05.2017 tarihinde sonuçlanmasıyla kişisel hayatıyla gündemde yer almak 

istemediğinden ötürü bir süre yurt dışında yaşamaya başlamıştır. Bu süre zarfında 

kendisiyle ilgili hiçbir haber başlığı atılmamış, hususi hayatına ilişkin herhangi bir durum 

mevzubahis olmamıştır. 

01.12.2018 tarihinde “Türkiye’de Magazinin Son Beş Yılı” adlı bir kitap yayımlayan Esra 

Feriz, Aydan Türkay’ın boşanma sürecini de ele almış, kitabın reklam kampanyalarını da 

söz konusu olay üzerinden yürütmüştür. Bu konuya dair kendisinden herhangi bir onay 

almadığını dile getiren Aydan Türkay, bir internet sitesinde bununla karşılaşınca 

yaşamış olduğu travmatik olayı hatırlayıp psikolojik olarak etkilenmiştir. Akabinde 

Aydan Türkay, Esra Feriz ile iletişime geçmiştir. Kitabın bu bölümünün kendisinin izni 

olmadan yayımlanmış olmasından ötürü duymuş olduğu rahatsızlığı dile getirmiş, bu 

bölümün kaldırılmasını talep etmiştir. Esra Feriz bunun bir magazinsel olay olduğunu, 



 

 

kamuoyunda paylaşılanlar dışında bir şey eklemediğini dile getirerek kitaptan bu 

bölümün çıkarılmayacağını söylemiştir. 

Esra Feriz, kitabının bir tanıtım gününde Aydan Türkay’ın kendisi ile iletişimi geçtiğini, 

tanıtım günlerine dikkat çekmek amacıyla basın aracılığıyla dile getirmiştir. 


