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Konfor Çağı...
56 yıl önce temmuz ayı... Kırmızı, beyaz, mavi hasır 
şapkalar giyen binlerce insan Chicago Uluslararası 
Amfitiyatrosu’nda yerlerinden fırladı. 20 yıl sonra 
yeniden Beyaz Saray’a girmek isteyen Cumhuriyetçi 
Parti Kongresi’nde büyük bir heyecan yaşanıyordu.  

yılındaki toplantıda yarışma “Mr. Cumhuriyetçi” olarak 
anılan Ohio’lu Senatör Robert Taft ile sevilen savaş kah-

ramanı ve NATO’nun önderi General Dwight Eisenhower yarışıyordu. 
Toplantının önemli tartışma konuları savaş sonrası izlenecek politikalar, 
Birleşmiş Milletler ve ekonomik kalkınmaydı. Ama daha da önemlisi, 
Taft’ın delege çaldığını ileri sürerek onu “Texas hırsızı” diye adlandıran 
Eisenhower’ın iddialarıydı. 
Oyların çoğunu alan Eisenhower Cumhuriyetçi Parti adına başkan adayı 
oldu ve kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti adayı Vali Adlai Ste-
venson’ı yenerek başkan seçildi. 
Yine de Parti Kongresi’ndeki insanların ayağa fırlamasına neden olan 
şey, toplantının yıldızı Eisenhower değildi. İlk kez bir parti kongresinde 
delegeler ve basın mensupları sıcak ve nemli temmuz ayında soğutulmuş 
bir ortamda bulunmanın konforunu yaşıyordu. 
“Konfor Çağı”, Carrier’ın Cumhuriyetçi Parti Kongresi’ni soğuttuğu 1952 
yılında başladı. Daha önce Chicago Stadyumu’nda yapılan parti kongre-
si, ilk kez Uluslararası Amfitiyatro’da yapılıyordu. 
Bu toplantının bir başka önemli yanı, ülkenin her yanından basın men-
suplarının gelmiş olmasıydı. İlk kez bir partinin ulusal kongresi naklen 
yayınlanıyordu ve aynı anda 70 milyon dolayında Amerikalı hem De-
mokrat, hem de Cumhuriyetçi Parti kongrelerini izliyordu. 
Televizyon yayınının yapılıyor oluşu, serin bir ortamın önemini daha da 
artırıyordu. Her televizyon kanalına belli bir alan ayrılmış ve buralarda 
mini stüdyolar kurulmuştu. Televizyonun bu ilk yıllarında görüntüler sıcak 
ve parlak ışıklar altında filme alınıyordu. Bunun 30-35 oC’a varan sıcak-
lıklarda yapıldığını bir düşünün! 
Chicago, bu yeniliğin uygulanması için en uygun kentti. Dünyanın top-
lantı merkezi olarak tanınan Chicago bundan sonra da birçok büyük 
parti kongresine ev sahipliği yaptı. 1860’dan beri Cumhuriyetçiler bura-
da 14 kez, Demokratlar 11 kez toplandı. 

1932

Bugün Chicago’da düzenli olarak her tür toplantı yapılıyor. Her yıl düzen-
lenen Chicago Otomobil Şovu’na bir milyonun üzerinde ziyaretçi geliyor. 

1952 yılında ilk kez kapalı bir ortamda Carrier’ın sağladığı konfor koşullarında yapılan 
Cumhuriyetçi Parti Kongresi’nde seçim sonucu kutlamaları (sol); O günlerde yayınlanan 
bir karikatür. Karikatürde Chicago Uluslararası Kongre Salonu’nda el sıkışan Demokrat ve 
Cumhuriyetçi Parti “Konfor üzerinde anlaştıkları tek şey” diyor.  

“Konforlu Kabin”

Carrier’ın tasarladığı ilk ev ve ofis tipi “oda soğutucu” 
olan “Atmosferik Kabin”, sağladığı konfor ortamıyla 
insanların hayatını değiştirmeye başladı. Başlangıçta 
çok ilgi gören bu “konfor makinası” şanssız bir dönemde 
dünyaya gelmişti. Çünkü kısa bir süre sonra ABD’de 
patlayan “Büyük Kriz” ve sonrasında piyasadaki talep 
daralması sonucu Carrier bu ürünün imalatına uzun bir 
süre ara vermek zorunda kaldı. Bunun sonucu evlerde 
ve ofislerde konforlu bir ortamın sağlanması da 1940’lı 
yılların sonlarına ertelendi. 

1950

1952

Chicago Uluslarası 
Kongre Salonu (sol), 
ABD Başkanı General 
Eisenhower (üst)  

O günlerde “Doğanın İyileştirilmesi” başlığıyla yayınlanan 
bir karikatür: “Patron tatilini klimalı ofisinde geçiriyor”. 
(üstte). Carrier’ın ilk ev tipi klimalarında biri (1950’ler).


