
 

 

CROOD’LAR 12 NİSAN’DA 
SİNEMALARDA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crood’lar 3D dünyanın ilk modern ailesinin maceralarını anlatan bir komedi. Yaşadıkları 

mağara bir deprem sonrasında yerle bir olduktan sonra, Crood'lar yuvaları olan bu kanyondan 

taşınmak zorunda kalırlar ve ailenin babası Grug'ın önderliğinde bir yolculuğa çıkarlar. 

Barınabilecekleri yeni bir yer bulmanın ümidiyle ilerleyen Crood'lar bu yolculuk esnasında sıra 

dışı maceralarla örülü ve daha önce bilinmedikleri esrarengiz bir dünyayla karşılaşırlar. Bu yeni 

dünyada doğa bambaşkadır. 

Crood’ların hikayesi birkaç yüzyıl öncesine dayansa da aslında bugüne çok yakın bir hikaye. 

Günümüzdeki birçok babaya benzeyen Grug (Nicolas Cage) eşine ve 3 çocuğuna inanılmaz 

düşkün bir adamdır. Senelerdir tüm ailesini güvende yaşamaları için mağarada tutan Grug için 

yaşanacaklara katlanmak bir hayli zor olacaktır. Grug’ın eşi ve 3 çocuğunun annesi Ugga 

(Catherine Keener) tıpkı kocası gibi “korku iyidir; değişim kötüdür” düşüncesindedir. Oğulları 

Thunk (Clark Duke) bu durağan gidişattan gayet memnundur ve babasıyla çok iyi anlaşır. İnatçı 

kaynana Gran (Cloris Leachman) damadı Grug’ı iğnelemekten asla yorulmaz. Küçük Sandy 

Crood ailesinin en öfkeli ferdidir. İsyankar Eep (Emma Stone) aile otoritesini her daim 

reddeden, hayatı yaşamak isteyen, mağaranın dışındaki hayatı çok merak eden ve babasının 

koyduğu kurallara asla uymayan asi genç kız! 

 

Afet nedeniyle zorlanan ve bilinmeyen bir yaşama doğru yelken açan Crood’lar yolda 

tanıştıkları ateşi bulan “kaşif” Guy ile birlikte anlamını bile bilmedikleri “yarın” a doğru yola 

çıkarlar. Guy (Ryan Reynolds) ‘ın ateş yaktığını, bir ayakkabısı olduğunu görür ve hayrete 

düşerler. Guy’ın fikirlerine Grug hariç tüm aile sıcak bakmaktadır. Hayatta kalmak için Guy’a 

ihtiyaçları olduğunu bilen Grug, Eep’in Guy’dan çok etkilendiğini  fark eder ve bu gençten kızını 

korumak için elinden geleni yapar…  

 

 



 

 

Orijinal seslendirme kadrosunda; Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine 

Keener, Clark Duke gibi ünlü isimlerin yer aldığı Crood’lar’ın yönetmen koltuğunda ünlü 

Madagascar serisinden tanıdığımız Chris Sanders oturuyor. Aynı zamanda filmin senaristi de 

olan Sanders, “Modern hayatlarımızdaki tüm işleri, arabalarımızı, işlerimizi, 

sorumluluklarımızı bıraktığımızda gerçekten neyin önemli olduğunu anlıyoruz. Önemli olan 

aile ve arkadaşlardır. Filmimizde bunu anlattık.” diyor. Türkçe seslendirme kadrosunda 

reklam ve dizilerden tanıdığımız Aslı Tandoğan’ın da bulunduğu Crood’lar 12 Nisan’da 

seyirciyle buluşmayı bekliyor. 

 

Oscar ödüllü Nicolas Cage “Baba olup da çocuklarının ilk aşkını ya da arkadaşlarının nasıl 

insanlar olduklarını düşünmemek mümkün değil. Grug da her baba gibi ailesinin üstüne 

titriyor. Biz ebeveynler bazen fazla boğucu olabiliyoruz! Grug sürekli Guy’ın beyni ve fikirleriyle 

nasıl yarışabileceğini düşünüyor. Kızının ilk aşkı olan Guy’ın atletik, zeki ve etkileyici olması 

üstelik Eep’den hoşlanması Grug’ı çok rahatsız ediyor. Ancak yolculuğun sonunda Grug yeni 

yaşamı kabullenmiş hatta Guy’ı bile aileden biri gibi görmeye başlamış oluyor. Grug ve ailesinin 

yaşadığı dönüşümü herkes hayatında en az bir kere yaşamıştır.” diyor. 

 

Eep karakterine hayat veren Emma Stone “Eep daha önce hiçbir animasyonda 

rastlamadığımız bir genç kız. Bugünün genç kızlarına çok benziyor, ailesiyle yaşadığı 

çatışmalar bile aynı. Kanatlarını sonsuzluğa açıp dışarıda neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor, 

babası Grug’ın kurallarına karşı gelen, mağaranın kapısına koyduğu kayadan nefret eden 

Eep’i ilk tanıdığımızda henüz bir tane bile yıldız görmemiş olacak. Yaşanan afetin ardından 

Crood’lar unutulmaz bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu ilginç hikayede Eep bir çok keşif yapmaya ve 

ilk aşkını yaşamaya başlıyor. Guy’ın özgür ruhunu kendine çok yakın hisseden Eep ilk kez 

ayakkabı giydiğinde ayaklarının kaybolacağını düşünecek kadar saf!” diyor. 

 



 

 

 

CROOD’LARLA SOHBET 

EEP  

 

S: Merhaba Eep! Ayakkabılarla ilk tanışmanın ardından tüm gardrobunda değişikliğe gitmen 

genç kızların ilgisini çekecek gibi duruyor. Bu sezonda neler dikkatini çekiyor? Hayvan deseni 

baskılı kıyafetler yine trend olacak mı? 

Eep: Merhaba! Aslında giydiklerimiz hayvan deseni baskısı değil gerçek hayvan derisi. Benim 

giydiklerim vintage, büyük annem ve annem benim yaşlarımdayken bunları giymişler. Biz 

hayvanlara zarar vermiyoruz çünkü onları yakalamak bir hayli riskli! Her kıyafetimin bir öyküsü 

var. Kaplan desenli elbisem büyük büyük annemin avladığı bir kaplan. Sandy’nin giydiği şanslı 

tavşan kıyafeti, yıllar önce şanssız bir şekilde ölen tavşana ait. O kıyafeti bulmak büyük şans 

çocuk kıyafetleri bulmak bir hayli zor. 

S: İlk aşkın Guy’dan bahsedelim. Babanın üzerine çok düştüğünü biliyoruz. Baban gibi babası 

olan genç kızlar sevgilileriyleyken güvende olduğuklarına inandırmak için ne yapmalılar? 

Eep: Babanıza güvende olduğunuzu hissettirmek için sevgilinizle babanızın görmeyeceği bir 

yerde buluşun. Aslında ben ikisinin daha fazla vakit geçirmelerini istiyorum fakat şuan mümkün 

değil. Babam Guy’ı yakından tanısa çok sever tabii önce onu öldürmezse! 

 

 



 

GUY 

S: Merhaba Guy! Artık sen de Crood’ların bir ferdisin. Onlardan biri olmak nasıl bir duygu? 

Guy: Hmmm.. Daha az uyku diye özetleyebilirim. Crood’lar çok kalabalık ve aktifler. Ben daha 

önce bu kadar çok insanı hiç yan yana görmemiştim. Bir de aynı anda zıplamalarına biraz zor 

alıştım. Crood’lar nasıl görüyorsanız öyleler. Asla rol yapmayan, ne hissediyorlarsa onu 

yaşayan bir aile. Güzel kalpli ve iyi insanlar. 

S: Sen  ve Eep, ilişkiniz nasıl gidiyor? Biz tanışma şeklinize bayıldık. Şimdi Crood’lar da bu 

ilişkiyi öğrenecekler. Grug’ın seni sevmesi için sence ne yapmalısın? 

Guy: Her şey yolunda. Grug’ın beni sevmesi için bir dağın zirvesinden atlamam ya da bir 

timsah tarafından yenilmem gerekiyor. 

UGGA 

S: Anne baba olarak çocuk yetiştirmek konusunda harika bir iş çıkarttınız. Boş mağara 

sendromundan hiç korktuğunuz oldu mu? Çocuklarınız evin dışına ilk adımlarını attıklarında 

neler düşündünüz? 

Ugga: Çocuklarımın, akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerine inanmalarını isterim. 

Ayrıca banyo yapmak için her zaman eve gelebileceklerini bilsinler, kafalarına vurarak 

yıkamayı özleyeceğim… 

S: Aile kelime herkes için farklı bir anlam ifade eder. Senin için aile nedir? 

Ugga: “Aile” asla –seni seviyorum- ve –özür dilerim- cümlelerini kurmaya ihtiyaç duymamak 

demek. Grug hariç, o bana bunları her gün söyleyebilir. 



GRUG 

S: Grug, sen Crood’ların reisisin. Tüm dünyaya ailenle ilgili neler söylemek istersin? 

Grug: Ailem bana sevgi, keyif ve anlam katıyor. Kayınvalidem hariç, o bana öfke ve acı verir. 

S: Eep’in Guy’la olan flörtüne yorumun nedir? Guy’ı daha yakından tanıman için bir fırsat 

olduğunu düşünüyor musun? 

Grug: Sonraki soruya geçelim. 

S: Ugga’yla mükemmel bir evliliğiniz var. İkiniz de çok güçlüsünüz ve hep birbirinize yardımcı 

oluyorsunuz. Bunu nasıl sağladınız? 

Grug: Bizim ilişkimiz güvene dayanır. Doğru olan onun hep haklı benim hep haksız 

olduğumdur. Bizde işler böyle yürür. 
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