
Jeremiah çok zengin bir çocuktur. İstediği her şeye sahiptir. Özel bir 
akademide okumakta, bir sürü özel ders almaktadır. Özellikle piyano 
dersleri yoğundur ama o, piyanoyu pek sevmemektedir. Bir gün şans 
eseri, eski bir çiftlikte bir enstrüman sesi duyar: banjo. Duyar duymaz 
bu çalgıya âşık olur. Fakat anne babası, bunun asil bir enstrüman 
olmadığını düşünür ve piyanoya devam etmesi gerektiğini belirtir. 
Jeremiah pes etmez. Kendi banjosunu yapacaktır. Uzun uğraşlar 
sonunda aleti gizli gizli yapar ve öğrenmeye de başlar. Haftalarca 
uğraşır, çalmayı başarır. Bu sırada, yıl sonunda okulda gerçekleşecek 
olan yetenek gösterisi için piyanoyu da ihmal etmemesi gerekmektedir; 
ona da uğraşır. Nihayet o gün gelip çatar, ancak Jeremiah çok kötü bir 
performans sergiler. Sahneden koşarak kaçar. Ama onu bekleyen daha 
güzel bir şey vardır: sevgili el yapımı enstrümanı banjo. 

Konu: 

Yol Arkadaşım Banjo
Arkadaşlığın, mücadelenin ve inanılan şeyi yapmanın önemine ve güzelliğine 

değinen; farklı kültürleri başarıyla tanıtan; notalardan satırlara dökülen, 
dokunaklı, bol müzikli bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Mücadele etmenin ve 
inanılan yolda yürümenin 
önemine değiniyor, asla 
pes etmeyen kişilerin 
nihayetinde başarıya 
ulaşacağını anlatıyor.

• Aile ve arkadaşlık ilişkileri 
özelinde güzel çıkarımlara, 
derslere sahip.

• Bize uzak bir kültüre ait 
banjo adlı enstrümanı 
başarıyla ve keyifle 
tanıtıyor.

• Kitabın sonunda yer alan 
müzik listesi sayesinde, 
kitapta ismi geçen ünlü 
şarkıları aratıp dinlemek de 
mümkün.

1. Banjo adlı enstrümanı daha önce 
duydunuz ya da bir yerde gördünüz 
mü? Sizce nasıl bir müzik aleti?

2. Ailenizde herhangi bir müzik 
aleti çalabilen birileri var mı? Ne 
çalıyorlar? Bu durum sizi nasıl 
etkiliyor?

3. Aileniz sizi çeşitli uğraşlar 
konusunda yüreklendiriyor mu? 
Neler söylüyorlar? Bu konuda baskı 
yapıyorlar mı? Böyle olduğunda 
neler hissediyorsunuz?

4. Sizce Jeremiah’nın karakterinin en 
öne çıkan özelliği ne? Arkadaşı Luella 
ile aralarında ne gibi farklar var?

5. Ailesinin Jeremiah’ya davranışını 
nasıl buldunuz? Sizce hangi 
konularda haklı ya da haksızlar?

6. Jeremiah sizce yetenek 
gösterisinde neden o kadar kötü bir 
performans gösterdi? 

1. İnternette bir araştırma yapın 
ve az bilinen, farklı bir müzik aleti 
bularak hakkında bir tanıtım yazısı 
hazırlayın. Mümkün olursa, bu müzik 
aletinin sesini ve çalınış şeklini 
gösteren videolarla da yazınızı 
destekleyin.  

2. Siz de evde kendinize basit bir 
enstrüman yapmaya çalışın. (Elbette 
bir yetişkinden yardım alarak!) Sonra 
bu müzik aletini çalmaya uğraşın, 
sene sonunda da arkadaşlarınızla 
birlikte küçük bir konser verin.

3. Evinizde aile büyüklerinizden 
kalma eski bir enstrüman varsa 
onu dikkatlice okula getirin ve 
arkadaşlarınıza tanıtın.

4. En sevdiğiniz (ve sevmediğiniz) 
hobileri yazın. O hobileri neden 
seviyor ya da sevmiyorsunuz? 
Yaparken zorlanıyor ya da yeterince 
eğleniyor musunuz?
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