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“Gülümse’yi okumak öyle hosuma gitti ki,  
kitabı bir türlü elimden bırakamadım. Harika!”

Lynn Johnston

Aile, Arkadas, Erkekler ve Dis Kâbusu...
EVET, GERÇEK BIR HIKÂYE!

Anna’nın tek dilegi var, o da normal bir altıncı sınıf ögrencisi olmak. 
Fakat kırdıgı iki ön disi ona bu konuda pek yardımcı degil.  

Dis telleri, ameliyat ve korkunç görüntüsü yetmezmis gibi, 
basa çıkması gereken baska sorunlar da var: 

büyük bir deprem, erkekler konusunda kafa karısıklıgı ve 
pek de arkadas canlısı olmayan popüler kız grubu.
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Öne Çıkan 
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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Ergenliğe giriş yıllarında, 
çocuk ve gençlerin, özsaygı 
ve özgüven geliştirmelerine 
yardımcı olacak bir “kendini 
olduğu gibi kabul etme” 
öyküsü.

•  Kitap, çocukluktan 
ergenliğe geçiş sürecinde 
deneyimlenen psikolojik 
ve fiziksel değişimlere 
odaklanıyor.

•  Çok gerçek bir 
öykü. Okurlar, kendi 
hayatlarındaki öznel 
deneyimleriyle kitaptaki 
ana karakter Anna’nın 
deneyimlerini kolaylıkla 
özdeşleştirebiliyor. 

1. Siz de Anna gibi, uzun süreli bir 
diş tedavisi gördünüz mü? Bu tedavi 
boyunca sizi en çok zorlayan neydi?

2. Fiziksel özelliklerimizden memnun 
olmadığımız zamanlarda, kendimizi 
sevmemiz, kendimize güvenmemiz ve 
aynaya bakınca gülümsememiz gerekir. 
Sizce kendini tüm yönleriyle sevebilmek 
neden önemlidir?

3. Kitapta Anna’nın, kendisiyle dalga 
geçen arkadaşlarına “hayır” demeyi 
öğrendiğini görüyoruz. Kendinizi kötü 
hissetmenize neden olan kişilere karşı 
sizin tavrınız nasıl olur?

4. Arkadaşlık ilişkileri oldukça önemlidir. 
Sizce iyi bir arkadaş nasıl olmalıdır? Sizi 
destekleyen arkadaşlarınız olduğunda 
nasıl hissedersiniz?

5. Anna, Küçük Denizkızı filmini 
izledikten sonra aktris olmaya karar 
veriyor. Size ilham veren filmler, 
kitaplar, müzik grupları var mı?

1. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte, 
neşeyle gülümsediğiniz bir fotoğraf 
çekin. Ardından bu fotoğrafa bakınca 
neler hissettiğinizi düşünüp “olumlu 
duygular” hakkında bir kompozisyon 
yazın.

2. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte size 
ilham veren film, kitap, müzik ya da 
resim gibi sanat yapıtlarının bir listesini 
hazırlayın ve birbirinizle paylaşın. 

3. Kitapta, San Fransisco’da yaşanan 
deprem de konu ediliyor. Depreme 
karşı alınabilecek önlemleri hep 
birlikte düşünmekle başlayıp, 
deprem esnasında ve sonrasında 
yapılacaklara dair ortak bir çalışma 
hazırlayarak hem sınıf panonuza hem 
de evinize asmak üzere çoğaltın.

4. Anna ve arkadaşlarının yıllık 
projesine benzer bir proje yapın: 
Hayatınızın bu dönemine dair, ileride 
gülümseyerek bakabileceğiniz ortak bir 
anı yaratın.

Ortaokula giden Anna, dişlerindeki biçimsel problem nedeniyle diş 
teli tedavisine başlayacaktır. Tam bu tedaviye hazırlandığı günlerde 
düşüp ön iki dişini de kırar: Anna için felaketler ardı ardına gelmiştir. 
Üstelik içinde bulunduğu dönem, insan hayatının en sancılı 
dönemlerinden biridir: ergenliğe giriş. Okul ve okul dışındaki sosyal 
yaşamında diş telleri, iki dişinin yerine takılan takma dişler, giyim 
tarzı ve utangaçlığı, kimi zaman bazı arkadaşları tarafından alaya 
alınmaktadır. Başkalarının onu beğenmesini sağlamak ile kendisi 
olmak arasında seçim yapmaya çalışan ve bu seçim nedeniyle aklı 
sık sık karışan Anna, arkadaşlarının zaman zaman zorbalığa varan 
alaylarına ve tüm diğer güçlükler karşısında diş telleriyle ya da diş 
telleri olmadan, kendisini severek gülümsemeyi öğrenir. Anna bu 
zorlu değişim sürecinden, güçlü bir şekilde çıkar.

Gülümse
İnsanın, kendisini sevmesi ve kendisiyle barışık olması üzerine,  

komik, heyecanlı, güçlendirici ve kişinin ancak “kendisi olduğu zaman  
değerli olduğunu” vurgulayan, eğlenceli ve öğretici bir grafik roman 
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