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Eski Mısır’dan Günümüze
Binlerce yıl önce Mısırlılar serinlemek için 
çeşitli yöntemler deniyorlardı. II. Ramses’in 
uzak akrabası olan IX. Imhoptep, buharlaşma 
yoluyla serinlemeyi ilk bulan kişi olarak anılır 

Mısır Parlamento Binası

Carrier tarafından soğutulan Mısır Parlamento Binası, otu-
rum sırasında

Mısır Parlamentosu, 29 Temmuz 1937’de Kral Faruk’un 
tahta çıkış töreninde Carrier tarafından soğutuldu

IX. Imhoptep, Firavun’un sarayında genç dansçıları 
izlerken, pencereden gelen serin Nil rüzgarının 
etkisiyle alnındaki terin buharlaştığını farketti. 
Bunun üzerine Mısır kraliyet ailesi, ıslak bezlere sarılmış palmiye yapraklarını yelpaze olarak 
kullanmaya başladı. Yine de Mısır sıcağını yenmek için yeni çareler bulmak gerekiyordu

Modern klimalar Mısır’a ancak 1937’de ulaştı. 
29 Temmuz 1937’de Kral Faruk’un tahta 
çıkış töreninde Mısır Parlamentosu Carrier 
tarafından soğutuldu. Bu bina daha sonra Halk 
Meclisi Binası olarak adlandırıldı. 
Meclis, Danışma Kurulu ve Halk Meclisi Müzesi 
aynı bina içindeydi. Kral Faruk’un tahta çıkış 
törenin yapıldığı bina 1924’te tamamlandı. Aynı 
yıl modern Mısır Parlamentosu ilk toplantısını 
burada yaptı. 
Müzede eski belgeler, yasalar, anlaşmalar, yağlı 
boya resimler ve eski siyasetçilerin heykelleri 
bulunuyor. Müzenin Firavunlar Lobisi denilen 
bölümü, Eski Mısır piramitleri gibi yapılmış 
ve milletvekillerinin oturup dinlenebilecekleri 

bir alan olarak düşünülmüş. Hem Mısır 
hükümetinin, hem de arşivlerin bulunduğu bu 
binanın soğutma sisteminin Carrier tarafından 
gerçekleştirilmesi hiç şaşırtıcı değil. Carrier, 
meclis binası için sözleşmeyi imzaladığında, 
daha önce ABD’deki Capitol binası ve 
öteki hükümet binalarının da soğutmasını 
gerçekleştirmişti. 

Mısır Halk Meclisi’nden sonra Carrier, Peru 
Başkanlık Sarayı’na da klima cihazı yerleştirdi, 
yıllar içinde dünyanın birçok yerindeki müze 
ve sergi salonunu soğuttu. Aynı zamanda Afri-
ka’nın en büyük ısıtma, havalandırma ve klima 
şirketi olan Carrier’ın Mısır Şubesi Miraco-Car-
rier, İskenderiye’deki Büyük Kütüphane’nin kli-

ma  sözleşmesini de üstlendi. 1999’da tamam-
lanan kütüphanede binlerce antik kitabın yanı 
sıra modern edebiyat ürünleri ve multimedya 
belgeler de bulunuyor. 
Binada ayrıca bir konferans merkezi, bilim mü-
zesi, gökevi, enformasyon araştırmaları okulu 
ve bir kaligrafi enstitüsü var.


