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Abie Longstaff

James Brown

Altı çocuğun en büyüğü olup, Avustralya, Hong Kong ve 

Fransa’da büyüdü. Kız kardeşleri dolayısıyla tartışma ve 

patronluk taslama hakkında her şeyi biliyordu. Bu yüzden de 

kariyerine avukat olarak başladı. Çocukları doğduğu zaman 

yazmaya başladı. Okul öncesi kitaplarıyla tanındı. Yaşamı 

boyunca masalları çok sevdi. Eserleri masallardaki temalardan 

büyük ölçüde etkilendi.

Abie, Gizemli Yeraltı Kütüphanesi için ailesinin Fransa’daki 

evinden esinlendi. Burası, ek binaları ve çok sayıda odasıyla 

büyük ve eski bir evdi. Yatak odalarından birinde şömineye 

saklanmış gizli bir geçit vardı. Bu geçit, savaş boyunca 

kullanılmış bir odaya çıkıyordu. Bu, bir kitap için harika bir 

fikirdi!

Abie İngiltere'de, deniz kenarında ailesiyle birlikte yaşıyor.

Sekiz yaşındayken Anthony Browne’ın okullarını ziyaret 

etmesinden sonra çizmeye karar verdi. SCBWI’nin düzenlediği 

Keşfedilmemiş Sesler 2014 yarışmasını kazanarak, Elspeth Hart 

serisi ve kendisinin Archie ve George kitaplarını resimledi. İki 

resimli kitabı Annem İle ve Babam İle, dışında hem yazarı hem 

de çizeri olduğu resimli kitabı yayımlandı. James İngiltere'de 

yaşıyor ve genellikle en sevdiği boya kalemlerini alıp götüren iki 

kızı var. 



Rebecca Lisle'a – Her yazarın senin 

gibi bir yazar arkadaşı olsun.

A.L.

Yeğenlerim kıvırcık Lucy’e ve  

bukleli Freya’ya.

J.B. 



İsimlerin Türkçe Okunuşları: 

Tally: Teli

Mollettt Malikanesi: Molıd Malikanesi

Lord Edward Mollettt: Lord Edvırd Molıd

Beatrice Ursula Mollettt: Beatris Ursula Molıd

Bayan Sneed: Bayan Sinid

Bay Sneed: Bay Sinid



Sırlar Kütüphanesi’nin 
Kuralları:

Her nesilden yalnızca bir Sır Muhafızı 
olacak.

Sır Muhafızı on üç yaşının altında 
olmalıdır.

Muhafız, kütüphanenin sırrını ve içindeki 
bilgileri korumalıdır.

Konuşmak serbesttir.





BİRİNCİ BÖLÜM

Tally, Mollett Malikanesi de-
nen güzel, eski bir konakta yaşı-

yordu. Malikanenin peri masalla-
rındaki gibi kulecikleri ve şırıldayan süs 

havuzları vardı. Ayrıca süslü balo salonları, 
dört direkli yatakları, gizli geçitleri, saklı kapı-

ları ve bahçesinde eski, taş bir çember de vardı. 

Ama eğer Tally’yi bulmak isterseniz duvar ki-
limli koridordan inmeli, balo salonunu geçmeli 

ve hizmetçi salonundan mutfağa girip bulaşıkhaneye 
gitmeliydiniz.



Tally malikanenin hizmetçisiydi. Üç bulaşık lavabo-

sundan en büyüğünün içinde uyurdu. 

O, kuleciklerin ve havuzların tozlarını alan kişiydi.

Balo salonunun yerlerini parlatır ve ipek çarşafları 

ütülerdi.

Ev halkının en küçük ve rütbece en aşağı üyesi oydu.

Aynı zamanda en akıllıları da oydu.

Bu zekâsının nereden geldiğini kimse bilmiyordu. 

Çünkü kimse onun nereden geldiğini bilmiyordu. Hatta 

Tally’nin kendisi bile.

Adının Tallulah olduğunu biliyordu. On yaşında ol-

duğunu biliyordu. Bir zamanlar annesiyle yaşadığını 

biliyordu. Geçmişinden bazı parçalar bile hatırlıyordu: 

Annesinin bileziklerinin şıngırdayışını, en sevdiği şar-

kıyı söylerkenki sesini, yatmadan önce masal dinlerken 

annesine sokuluşunu. Ama Tally annesinin adını hatırla-

mıyordu. Nerede doğduğunu ve annesinin şimdi nerede 

olduğunu bilmiyordu. 

Tally ne zaman sorsa, “Öldü.” diyordu Bayan Sneed. 

Sonra kâhya sanki Tally’ye bakmak onun için büyük 

eziyetmiş gibi burun kıvırırdı. 
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Bayan Sneed sekiz yıl önce onu bulduğunda, Tally 
yalnızca iki yaşındaydı. Neredeyse her gün bunun nasıl 
bir zahmet olduğundan şikâyet ediyordu Tally’ye. 

“Senin ağlayışın beni bahçenin aşağısına kadar götür-
dü.” diye homurdanıyordu Bayan Sneed, hikâyeyi her 
anlatışında. “Çimenleri geçip, orman boyunca yürüdüm 
ve denize ulaştım. Sen tam uçurumun kenarında salya 
sümük ağlıyordun. Çok bencil ve düşüncesizce! Faydalı 
bir şey bile yapmıyordun.”

Tally önlüğüyle bacaklarına vurarak o günkü rüzgârı 
hatırlayabiliyordu. Hâlâ parçalanan kayaları hayal edebi-
liyordu. Anılarında gördüğü bir şey daha vardı: Parlayan 
gözlerle dans eden annesi.

“Ah, burası çok büyülü bir yer! Bir gün bunu sen de 
göreceksin Tallulah! Tıpkı sana söylediğim gibi, binlerce 
kitap!” Annesi, Tally’nin bebek buklelerini karıştırdı ve iç 
geçirdi. “Daha fazla kalamayız tatlım. Gerçekten burada 
olmamamız gerekiyor. Hadi. Uçurumdan almam gereken 
bir şey var. Sonra sana duvarda gösterdiğim delikten 
gizlice çıkacağız...”

Tally onu yere koyan sıcak elleri hatırladı. Oyuncak 
ayısını sıkıca tutuyordu. “Sadece otur burada, ben hemen 
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döneceğim canım.” diyordu yumuşak bir ses. Anının 

geri kalanı gelip gidiyordu:

Bir sendeleyiş...

Çakılların savrulması...

Annesinin eteğinin dantel kenarının rüzgârda savru-

luşu, sonra gözden kayboluşu...

Tally’nin parmakları uzandı.

Ama annesinden kalan tek şey, Tally’nin elin-

deki bir dantel parçası ve kucağındaki el 

yapımı ayıcıktı. 

“Anne!” Tally ağladı, ağladı.

Ayak sesleri ve sonra...

Kısık gözleri ve büzüşmüş dudaklarıyla bir kadın 

gözünü dikmiş ona bakıyordu.
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“Anne gitti!” diye hıçkırarak ağlıyordu küçük Tally.

“Yani? Seninle ne yapacağım ben?” Kadın başını yana 

eğdi ve boynunu kütletti.

Kıttt, kıtttt!

“Benimle gel.” diyerek iç geçirdi. “Belki senin için de 

bir iş bulabilirim.”

Tally kucağına alması için onun kollarına tutundu 

ama kadın aniden kolunu çekti.

“Ayakların var öyle, değil mi?” diye çıkıştı. Tally’nin 

oyuncak ayısını alıp uçurumdan aşağı fırlattı. Sonra ge-

riye döndü ve Tally’yi arkasından koşturarak malikaneye 

doğru yürümeye başladı. 

Bu, Tally’nin annesi ile son anısı, Bayan Sneed ile ise 

ilk anısıydı. O zamandan beri Lord Edward Mollett ve kız 

kardeşi Beatrice’e ait Mollett Malikanesi’nde yaşıyordu. 

Bayan Sneed onu hemen çalıştırmaya başlamıştı. Toz 

bezlerini ayaklarına bağlıyor, böylece attığı her adım işe 

yarıyordu. Tezgâhlara ulaşabilecek kadar büyüdüğünde ise 

onları parlatmak için ona bir bez verildi. Üç yaşına geldi-

ğinde Tally her gün uzun bir görev listesine uyanıyordu. 
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Şimdilerde ise Tally, neredeyse malikanedeki bütün 
işleri yapıyordu: Yıkama, temizlik, getir-götür, taşıma-
cılık... Hiç okula gitmedi ve başka çocuklarla hiç oyun 
oynamadı. Malikanenin dışındaki herkes onun varlığın-
dan habersizdi. 

Pazartesi sabahı Tally her zamanki gibi meşguldü. 
Bayan Sneed ve uşak Bay Bood o gün her zamankinden 
daha kötüydüler. Bütün malikaneyi temizleme görevini 
Tally’ye vermişlerdi. Tally kovasını mutfak lavabosunda 
doldururken onlar da patronluk taslamak konusunda 
yarışıyorlardı. Bayan Sneed ince sesiyle bağırıyor, Bay 
Bood ise kalın sesini patlatıyordu. Bay Bood, Tally’nin 
adını asla hatırlamazdı. Onunla uğraşırken bile.
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“Tilly... Eee şey... Tooley! Bahçeyi yıka!” diyerek emir 

verdi.  

“Tally! Kapının menteşelerini parlat!” diye bağırdı 

Bayan Sneed. 

“Twolly! Çalışma odasını temizle!” diye gürledi Bay 

Bood.

“Tally! Balo salonunu süpür!” diye bağırdı Bayan 

Sneed.

Tüm sabah emirler, bağırmalar, gürlemelerle geçti. 

Tally mutfaktan kovayı taşırken iç çekti. Yaptığı hiçbir 

şey yeterince iyi değildi. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın 

Bayan Sneed ve Bay Bood yine de söylenip duracaklardı. 

Böyle günlerde Tally annesini daha çok özlerdi. “Afe-

rin canım.”, “Öpeyim de geçsin.” ve “İyi geceler tatlım.”  

deyişlerini özlemişti. En çok da “Bir masala ne dersin?” 

deyişini.

Annesi neredeydi? Kalbinin derinlerinde bir yerde 

Bayan Sneed’in yanıldığını hissediyordu. Annesi ölme-

mişti. Ölmüş olamazdı. Peki ya ona ne olmuştu? Şimdi 

neredeydi? Neden Tally’yi bulmaya gelmemişti? Tally 

aklındaki soruları dağıtmak için başını salladı. 
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Tally bahçedeki parke taşlarını fırçalayarak yıkarken 

bir yandan da annesinin tam sağ yanında oturduğunu 

hayal ediyordu. “Bir varmış bir yokmuş...” diyordu an-

nesi Tally’nin kafasının içinde. Hayal kurmak Tally’nin 

gizli gücüydü. Tüm sıkıcı işlere katlanabiliyordu, çünkü 

düşünceleri fırıl fırıl, vızır vızır, zıpır zıpır ve fışır fışırdı. 

Zihni masallar anlatıyor, gizli şarkılar söylüyor ve kelime-

lerle, resimlerle oynuyordu. Bütün bunlar Tally küçük süs 

havuzunu süpürürken ya da ağaçları silkerken oluyordu. 

Annesi masallara bayılırdı. Düşler ülkesindeki Peter 

Pan’ın ve orman çocuğu Mowgli’nin hikâyesini anlatırdı 

Tally’ye. Tally çok küçük olmasına rağmen nasıl olduysa 

masallar aklına hızla yerleşmişti. Yerleri parlatırken kor-

sanları hayal edebiliyor ya da paspas yaparken Baloo’nun 

sesini duyabiliyordu. Bazen annesi kendi kendine ma-

sallar bile uydururdu. En eğlencelilerinden bir tanesi, 

hayvanat bahçesinden kaçıp her türlü eğlenceyi tadan 

bir ayı hakkındaydı. Annesi ayıya farklı şapkalar giydi-

rerek onu makinist ya da itfaiyeci yapıyordu. Hikâyedeki 

Bay Ayı’yı canlandırmak için Tally’ye bez bir oyuncak 

ayı yapmıştı. Ayı, “Bir maceradayım.” diye hırlayarak 
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hoplayıp zıplıyordu. Yani, Bayan Sneed onu uçurumdan 

aşağı atana kadar.

“Tally!” yukarıdaki pencereden keskin bir ses geldi. 

“Sana kapı menteşelerini parlatmanı söyledim.”

Tally kaldırımları son bir kez süpürdü ve köşkün 

içine geri döndü. Toz bezini aldı ve pirinç kaplama mat 

menteşeleri parıldayana kadar ovdu. Şimdi parlak metalin 

üzerinde kendini, siyah bukleli başını ve yeşil gözlerindeki 

ışıltıyı görebiliyordu. 

Elindeki kovayı koridor boyunca taşıyıp merdiven-

lerden çıkarak Lord Mollettt’in çalışma odasına gitti. 

Lord Mollettt çok önemli bir yazardı. Kız kardeşi öyle 

söylemişti (tekrar tekrar). Bir zamanlar ZEHİRLİ ÖRÜM-
CEKLERİN SAÇ STİLLERİ: Kapsamlı Bir İnceleme  
adında bir kitap yazmıştı.

Şimdi ise zamanının çoğunu kahve içerek ve camdan 

dışarı bakıp uzaklara dalarak geçiriyordu. 

Tally, Lord Mollett’in odasının dışında bulunan 

cam vitrinin tozunu aldı. Burada onun en sevdiği ak-

sesuarları vardı: Bir çift kol düğmesi, minik gümüş bir 

ayı, eski bir köstekli saat ve elmas bir yüzük. Bir deniz 
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camı parçasından yapılmış komik bir broş bile vardı. 
Bir örümcek vücudu şeklindeydi ve bacakları yuvarlak 
bir telle sarılmıştı. Ne sakladığını merak ediyorum, diye 
düşündü Tally vitrinin içine dikkatle bakarken. Örümcek, 
vitrinin içindeki diğer şeyler kadar gösterişli ve pahalı 
görünmüyordu.

Tally sessizce çalışma odasının kapısını açtı. Peh! Lord 
hazretleri orada değildi. Tally’nin lord ve leydi ile ko-
nuşmasına gerek yoktu. Geri planda kalmalı, görünmez 
olmalı, sadece toz alma ve parlatma için odalara girip 
çıkmalıydı. Kırmızı yün halıyı silkeleyip Lord Mollettt’in 
okuma koltuğundaki yastıkları eliyle kabarttı. Pencere 
pervazındaki bir yığın yarım kalmış kahve fincanını top-
ladı ve sonra çalışma masasına yöneldi. Lord Mollettt’in 
bütün kalemlerini açtı ve gazeteleri toparladı. Bir yandan 
manşetlere de göz attı:

KÖYDE SUÇLAR ARTIYOR!

Eczacıdan çalınan sabun – hırsızlar temiz bir 
kaçış planlıyor

Tally, altındaki tozu almak için ağır bir kitabı kaldırdı. 
Kapağında sekiz tane kıllı bacağı bulunan bir örüm-
cek ve yine sekiz bacaklı, uzun benekli, kuyruklu bir 
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akrep resmi vardı. Ön kapaktaki başlık 
EKLEMBACAKLILAR’dı. Tally keli-
meyi fısıltıyla okudu. Eklemba-

caklı, sekiz bacaklı bir hayvan 

olmalı herhalde, diye fikir 
yürüttü. 

Tozunu alırken kitap elinden düşü-
verdi. Sayfalara göz atarken elinde tutamamıştı. Örüm-
ceklerin burunlarıyla koku almadığını okuyunca Tally’nin 
gözleri büyüdü. 

Bunun yerine bacaklarında kokuya duyarlı kıllar vardı. 
Bu konu hakkında daha fazla açıklama yapan küçük bir 

dipnot1 da vardı. 

Tally’nin gözleri 
kapı aralığına kilit-
lendi, kalbi hızla çar-

pıyordu. Koridor boştu. Tally rahat 
bir nefes aldı. Okumayı bilmemesi gerekiyordu. Bayan 
Sneed okumayı tehlikeli bir şey olarak görürdü. Okumak, 
Tally’ye FİKİRLER verebilirdi. 

1 Bu bir dipnottur. Dipnotlar, kitaplarda bulunan küçük ekstra bilgi par-
çacıklarıdır. 
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“Ben okumayı hiç öğrenmedim ve bir zararını da 

görmedim.” derdi Bayan Sneed. (Tally bunun doğru 

olmadığını biliyordu. Bir keresinde Bayan Sneed fırının 

üstündeki “Başınızı sokmayınız.” yazısını okuyamadığı 

için kafasını fırının içine sokmuştu ve neredeyse yana-

caktı.)

Tally yıllardır gizlice kendi kendine okumayı öğreni-

yordu. Burada bir harf, orada bir kelime çalışıyor derken 

un kutularının üzerindeki etiketler ve deterjan şişelerin-

deki kullanma talimatlarıyla okumaya başladı. Sonunda 

da Lord Mollettt’in kitap ve gazetelerinin tüm sayfalarını 

okuyarak mezun oldu. Tally her türden enteresan bilgiler 

öğrenmişti. Hatta bir mektuptan Leydi Mollettt’in tam 

adının Beatrice Ursula Mollettt olduğunu bile öğrenmişti.

Adının baş harfleri şöyle yazılmıştı:

B. U. M.

Tally dikkatini yeniden elindeki kitaba verdi ve örüm-

cek ağlarındaki farklı desenler hakkında bir şeyler okudu. 

Sonra aniden:

“Nerede bu kız?” aşağıdan bir ses çığlık çığlığa ba-

ğırıyordu. 
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“Eyvah!” Tally sıçradı ve masanın üstündeki bir yığın 

dergiyi devirdi. “Ben... Eee şey... Buradayım. Sadece 

ortalığı topluyordum.”

Tally kitabı yerine geri koyup tekrar alelacele toz al-

maya başladı. Tally’nin toz bezi, okunmak için yalvaran 

bir sürü deri ciltli kitabın üzerinde gezindi. Kabartmalı 

başlıkların üzerinde parmak uçlarını gezdirdi. Bir gün 

kendi kitapları olacak mıydı acaba? Bu düşünce aklını 

kurcalıyordu. Kitaplar... Binlerce kitap... İyi ama nerede? 

Ne kadar uğraşırsa uğraşsın hayal edemiyordu.

“Çabuk ol!” diye bağırdı Bayan Sneed. Tally merdiven-

lerden yukarı doğru çıkan öfkeli adımları duyabiliyordu. 

“Geliyorum!” diye cevap verdi Tally, toz bezini son 

bir kez kitabın üzerinde gezdirirken. 

Günün sonunda Tally’nin vücudundaki bütün ke-

mikleri ağrıyordu. Toz alma işini bitirdikten sonra Bayan 

Sneed ona bütün yangın çıkış kapılarını temizletmiş, Bay 

Bood ise balo salonunun mermer zeminini diş fırçasıyla 

parlatmasını emretmişti. Şimdi o kadar yorgundu ki 

yapabildiği tek şey bir parça reçelli bayat ekmek kemirip 

uyumak için lavabosuna tırmanmaktı. 
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O, musluklar arasında rahat etmeye çalışırken Bayan 

Sneed ve Bay Bood’un, mutfakta Tally’nin diğerleri için 

hazırladığı büyük akşam yemeğinden kalanları bitirdik-

lerini duyabiliyordu. Mükemmel kızarmış çıtır patatesi 

çıtırdattıklarını, kremalı pırasaları mideye indirdiklerini 

ve ellerini yüksek sesle gürleyen karınlarının üzerinde 

birleştirdiklerini duyuyordu.

“Köydeki hırsızlık olaylarını duydun mu?” diye sordu 

Bayan Sneed Bay Bood’a, çatalını tabağa batırırken. Bay 

Bood içeceğini bardağa doldururken etrafa sıçratıyordu. 

“Çiftçi Miggins geçen gece gizlice çiftliğe girdiklerini ve 

biraz yumurta haşladıklarını söyledi.”

“Biraz yumurta mı haşlamışlar?” diye tekrarladı Bayan 

Sneed.

“Şu an kendinden utanmalısın. Buna zamanı olacak-

larını düşünmüş olamazsın.”

“Ne?”

“Yumurta haşlamak altı dakika sürüyor. Tally yaparken 

görmüştüm.”

“Saçmalamayın Bayan Sneed.” diye bağırdı Bay Bood. 

“Haşlamakla kastettiğim çalmaktı, yumurtaları çalmışlar.”
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“Oh! Bana saçmalamayın demediğin için teşekkür 

ederim, seni gülünç.” diye karşılık verdi Bayan Sneed. 

Hızla yerinden kalkınca sandalyesi gıcırdamıştı.

“Peki, bana gülünç deme, seni sersem.”

Tally bir başka sandalye gıcırtısı daha duydu. Mut-

faktan ayrılırlarken didişme sesleri hala geliyordu. Bütün 

bulaşıkları da sabah yıkaması için Tally’ye bırakmışlardı. 

Odalarına doğru yürüdükçe ayak sesleri kayboluyordu. 

Tally olduğu yerde kımıldadı ve ayaklarını lavabonun 

soğuk emayesine dayayarak daha iyi bir pozisyona getirdi. 

Her şey sessizliğe gömülmüştü. Parlak ay ışığı bulaşık-

hanenin penceresinden girerek taş duvarda uzun, soluk 

gölgeler yaratıyordu. Tally, ona annesinden kalan tek 

parça olan dantel etek parçasını sıkıca tuttu. Gözlerini 

kapadı ve dolunayda bir dilek tuttu. “Keşke.” diye fısılda-

dı. “Keşke birisi üstümü örtse ve bana masal anlatsaydı.” 

Her ihtimale karşı biraz bekledi. Dileğinin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini görmek istemişti sadece. 

Fayanslardan küçük pençe tıkırtıları geliyordu. Fare-

nin biri mutfakta koşturuyordu. 

Tak!
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Tally’nin gözleri açıldı. Bir süre bekledi ama yeniden 
sessizlik oldu. Fare masadan bir şey düşürmüş olmalıydı. 
Tally ince battaniyeyi omuzlarına kadar çekti. Belki bir 
gün, annesini yine görebilirdi. Belki...
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