Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir
ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý
saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda
onlarca oda, odalarda pek çok dolap varmýþ. Dolaplar týka
basa giysi doluymuþ.
Bu kral sadece altýna ve süse deðil, giysilere de pek meraklýymýþ.
Türlü bahanelerle sýk sýk görkemli balolar düzenler; sarayýný,
eþyalarýný, zenginliðini herkes görsün istermiþ.
Her baloda altýn iþlemeli, elmaslarla bezeli yeni giysiler
giyermiþ. Üstelik sadece kendisi için deðil; eþi, kýzý, oðlu hatta
saray hizmetkârlarý için de elbiseler hazýrlatýrmýþ.
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Kral bu kadar giyim kuþam meraklýsý olursa terzisi nasýl olur
dersiniz? Elbette ülkenin en iyi terzisiymiþ. O kadar yetenekli bir
adammýþ, öyle güzel dikiþ dikermiþ ki, görenlerin þaþkýnlýktan dili
tutulur, günlerce baþka bir þey konuþmazlarmýþ. Bu yetenekli terzi,
ayný zamanda çok da özenliymiþ.
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Her seferinde kralýn
ölçülerini özenle alýr,
kumaþý özenle seçermiþ. Dikiþ
dikerken kumaþý alýr, âdeta
okþarmýþ. Üstelik sadece iþinde deðil,
sözünde de özenli bir adammýþ bu terzi.
Yardýmcýlarýna hem babalýk hem ustalýk
yaparmýþ. Yaþlý terzi, kralýn da en iyi dostuymuþ,
yaptýðý iþle deðil, varlýðýyla da onu mutlandýrýrmýþ.
Kral da, terzisine çok deðer verir, onu hiç yanýndan ayýrmazmýþ.
Terzi bu durumdan pek memnunmuþ. Hem iyi para kazanýr hem
de sarayýn en güzel odasýnda yaþarmýþ.
Gel zaman git zaman, terzi iyice yaþlanmýþ. Ömrünü iki büklüm
dikiþ dikerek geçirdiði için beli eðrilmiþ. Sabahtan akþama dek
incecik iðnelerle, ipek ipliklerle iþlemeler
yaparken gözleri bozulmuþ. Kumaþ biçmekten
kollarý aðrýmýþ. Kolay deðil; onun iþi
iðneyle kuyu kazmakmýþ. Ama kral
bunu fark etmez, durmadan yeni
giysiler istermiþ.
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Günlerden bir gün, yine büyük bir
balo düzenlenmiþ, komþu ülkelerin krallarý
davet edilmiþ. Kralýn terzisi balo için aylar
öncesinden hazýrlanmaya baþlamýþ. Sarayýn odalarý
ipek kumaþlar, altýn sýrmalar, inci düðmelerle dolmuþ taþmýþ.
Kral aylar boyunca baþka bir þey düþünmez, yemez, içmez
olmuþ. Tek derdi baloda ne giyeceðiymiþ.
Derken, beklenen gün gelmiþ çatmýþ, davetliler birer birer
saraya toplanmýþ. Herkes birbirinden þýk, birbirinden alýmlýymýþ.
Konuklar, kim ne giymiþ diye sürekli birbirini süzüyormuþ. Ama
herkes en çok kralýn giysisini merak ediyormuþ.
Çok geçmeden kral kapýda görünmüþ. Üzerinde o güne dek
görülmedik güzellikte bir giysi varmýþ: Pýrýl pýrýl parlayan, inci
iþlemeli, altýn sýrmalý, kocaman kuyruklu bir giysi. Görenler
hayretten neredeyse küçük dillerini yutmuþlar.
Tüm konuklar, bakýþlarýný 		
bir an olsun kral ve kraliçeden
alamamýþlar. Hizmetkârlar
bile neredeyse konuklardan
daha þýkmýþ.
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Balodan sonra herkes, günlerce kralla kraliçenin þýklýðýný,
sarayýn güzelliðini konuþmuþ. Balonun ününü çevrede duymayan
kalmamýþ.
Kralýn þýklýk merakýný komþu ülkelerden birinde yaþayan para
düþkünü terzi de duymuþ. Bu terzi, kralýn yaþlý terzisi gibi
dürüstçe çalýþmak yerine, müþterilerinin kumaþlarýndan, altýn
gümüþ sýrmalarýndan çalarmýþ. Birinden aldýðýný
baþkasýna, üstelik de çok pahalýya satarmýþ.
Tüm iþi, kocaman atölyesindeki
yardýmcýlarý yapar, övgüleri ve
paralarý ise bu paragöz adam
toplarmýþ.

Duyduklarý, bu terzinin
iþtahýný iyice kabartmýþ.
“Ne yapmalý, ne etmeli kralýn
terzisi olmalý?” diye düþünüp
planlar yapmaya baþlamýþ.
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Çok gecikmeden harekete geçmiþ. En güzel giysilerini giyip kralýn
huzuruna çýkmýþ.
Paragöz terzinin elbisesi o kadar güzelmiþ ki, kral büyülenmiþ.
Gözlerini adamýn elbisesinden alamamýþ. Terzi de bunun farkýnda,
kendini övmüþ durmuþ:
– Benim kocaman makinelerim vardýr. Bir giysi
için günlerce, haftalarca beklemezsiniz.
Üstelik sadece size deðil, bir haftada
saray halkýnýn hepsine en güzel giysileri dikerim, demiþ.
Kral buna pek inanamamýþ; ama
denemek için terzinin önüne bir
top kumaþ atmýþ:
– Haydi, göster bakalým hünerini! Yarýn akþam, gün batmadan
getir en yeni giysimi,
demiþ.

