
K,P,M ve G harfleri 
kimleri temsil ediyor?

Baş Harfler�n Ardındak� K�ş�ler

Sanay� Devr�m� �le b�rl�kte dünyanın en büyük muhasebe 
ş�rketler�n�n açıldığı 19. yüzyılın sonu �le 20. yüzyılın başlarına 

“muhaseben�n altın çağı” adı ver�l�r.

O dönemde öne çıkanlar, sonradan KPMG hal�ne gelecek olan yapı 
taşlarını oluşturan efsanev� g�r�ş�mlere �mza atan öncülerd�.

 
 
 
 

 

PIET KLYNVELD 

G�r�ş�mc� P�et Klynveld 1917’de Avrupalı ve 
Asyalı sanay�c�ler �ç�n hareketl� b�r t�caret ve 
yatırım merkez� olan Hollanda’nın Amsterdam 
şehr�nde küçük b�r muhasebe ş�rket� açtı. Bu 
dönemde aralarında kral�yet a�leler�, hükümetler 
ve hatta Bank of England’ın bulunduğu b�rçok 
yabancı g�r�ş�m Hollanda’da kapsamlı t�caret 
�şler�ne g�rm�ş ve şehr� f�nansçıların yanı sıra 
neredeyse her alandan �thalatçı ve �hracatçılar 

James Marw�ck, Roger Wh�te tarafından 
“sonsuz enerj�s� ve gen�ş omuzlarıyla �k� 
metre boyundak� büyük b�r adam” olarak 
tasv�r ed�l�r. “İskoçyalı hakkındak� görüşüm, 
onun k�ş�l�k, duruş ve olaylara yön veren 
bakış açısıyla, her yönden büyük b�r adam 
olduğudur.”
Genç Marw�ck, yetk�l� serbest muhasebec� 
olarak yet�şt� ama gözünü başka alanlara 
d�kt�. Muhasebec�l�ğe Glasgow’da başladı ve 
1890’larda Avustralya’da görülen bankacılık 
kr�z� esnasında b�r İskoç yatırımcı grubu �ç�n 
banka �ncelemes� yapmak üzere 
Avustralya’ya seyahat etme şansını 
kaçırmadı.
Marw�ck enerj�k ve tutkulu k�ş�l�ğ�yle 
Avustralya’dan Kanada’ya yelken açtı ancak 
Avustralya’ya dönmeye kararlıydı. Ne var k�, 
Kuzey Amer�ka’dak� �ş fırsatlarından ve 
artmakta olan bankacılık müşter�ler�nden 
öyle etk�lend� k�, 1894’te ABD’ye g�tt� ve b�r 
ş�rket ortağı aramaya başladı.
Wh�te’a göre, Glasgow Ün�vers�tes�’nden 
okul arkadaşı olan Marw�ck ve Roger 

İskoçya doğumlu S�r W�ll�am Barclay Peat, 
James Peat �le Margaret Barclay’�n 
(İng�ltere’n�n en büyükler�nden Barclays 
Bank’ı kuran bankacılık a�les�nden gelen) �k�nc� 
oğluydu. İmt�yazlı b�r a�lede doğan Peat 
İskoçya’dak� prest�jl� Montrose Akadem�s�’nde 
hukuk okudu ancak hukuk alanında çalışmadı.
Bunun yer�ne, 1870 yılında 17 yaşındayken 
kend� yolunu ç�zmek üzere Londra’ya taşındı. 
B�r Londra ş�rket�nde muhasebe memuru olarak 

SIR WILLIAM BARCLAY PEAT 

JAMES MARWICK 

REINHARD GOERDELER 

B i r  D ü r ü s t l ü k  
M i r a s ı

Re�nhard Goerdeler’�n babası 
Carl’ın h�kayes� tam b�r dürüstlük 
ve kahramanlık h�kayes�d�r. 
1937’de Naz�ler Yahud� bestec� 
Fel�x Mendelssohn’u gözden 
düşürmek amacıyla Le�pz�g’dek� 
heykel�n� kaldırmış ve müz�ğ�n� 
yasaklamıştı. Bu ant�sem�t�zm 
eylem�n� kabul etmeyen beled�ye 
başkanı Carl Goerdeler �st�fa ett� 
ve H�tler’e karşı Alman d�ren�ş�n�n 
s�v�l l�derl�ğ�n� üstlend�.

Goerdeler 2. Dünya Savaşı’ndan 
önce Avrupa’nın b�rçok yer�n� 
gezerek Naz� tehd�d�ne karşı 
W�nston Churc�ll ve d�ğer öneml� 
s�yas� f�gürlerle b�lg� paylaşımında 
bulundu. Savaş sırasında d�ren�ş 
çalışmalarını sürdürdü ve 1944’te 
“Temmuz Komplosu” adıyla 
b�l�nen H�tler’e su�kast g�r�ş�m�ne 
karıştı. H�tler’�n katıldığı b�r 
toplantıda b�r Alman subayı 
konferans masasının altına bomba 
düzeneğ� yerleşt�r�lm�ş b�r çanta 
bıraktı. Bomba patladı, H�tler’�n 
dört adamını öldürdü ve H�tler’�n 
kend�s�n� yaraladı.

Goerdeler saklanmaya çalıştı fakat 
tutuklandı ve 1945’te Naz�ler 
tarafından �dam ed�ld�. Re�nhard 
ve Goerdeler a�les�n�n kalan 
b�reyler� o yıl �ç�nde hap�shaneden 
kurtarıldı.

Carl Goerdeler 
(solda) 20 Temmuz 

1944’te Doğu Prusya, 
Almanya’da H�tler’e bomba 

düzenekl� çantayla düzenlenen su�kast 
g�r�ş�m�n�n başlıca f�gürler�nden b�r�yd�.

Re�nhard Goerdeler, Almanya’nın Le�pz�g 
şehr�nde 1930 �le 1937 yılları arasında 
beled�ye başkanlığı yapan ve Adolf 
H�tler’e su�kast düzenleyerek Goerdeler’�n 
şansölye olacağı yen� b�r hükümet 
kurmayı planlayan b�r yeraltı d�ren�ş 
grubunun l�der� olan Carl Goerdeler’�n 
oğluydu.
Carl Goerdeler, hayatını tehl�keye atmak 
pahasına temas kurduğu İsv�çrel� 
bankacılar Jacob ve Marcus Wallenberg 
aracılığıyla savaş sırasında Almanya’dak� 
duruma �l�şk�n kr�t�k b�lg�ler sağladı. 20 
Temmuz 1944’te, yerleşt�r�len bomba 
düzenekl� b�r çantayla H�tler’� öldürme 
planları suya düşünce Carl Goerdeler 
kırsal bölgeye kaçtı; Re�nhard, annes� 
Annal�ese ve a�len�n ger� kalanı �se s�yas� 
mahkumlar olarak hapse atıldı.
Re�nhard Goerdeler 1953’te, 1890 yılında 

�ç�n de akt�f b�r pazara dönüştürmüştü.
Klynveld bu yen� �şletmeler�n pek çoğunun baş 
muhasebec�l�ğ�n� yürüttü. Sayısı g�derek artan 
müşter�ler�n�n talepler�n� karşılamak �ç�n 
Me�jburg & Company �s�ml� yerel b�r verg� 
ş�rket�yle �şb�rl�ğ�ne g�tt�. Daha sonra, 
Hollanda’nın ve dünyanın l�der �şletmeler�ne 
dönüşecek ş�rketlerle çalışmak �ç�n yetenekl� 
muhasebec�ler� �şe aldı.
O muhasebec�lerden b�r�, Klynveld’e katılan ve 

n�hayet�nde Hollanda ş�rket� Klynveld 
Kraayenhof & Company’n�n (KKC) Kıdeml� 
Ş�rket Ortağı olan Jaap Kraayenhof’tu.
Bankacılık ve �hracat alanlarında uzmanlaşan 
KKC adını ve bağımsızlığını korudu ve Avrupa 
ve Güney Amer�ka’ya açılmakta olan Hollandalı 
müşter�ler�ne h�zmet verd�. 1979’da, Avrupa 
merkezl� güçlü b�r uluslararası ş�rket yaratmak 
amacıyla Klynveld Ma�n Goerdeler kuruldu.

�şe alındı ve hızla basamakları tırmanarak 24 
yaşında ş�rket ortağı oldu. Peat, 1891’de ş�rket�n 
l�derl�ğ�n� üstlend�, adını WB Peat & Company 
olarak değ�şt�rd� ve bugüne dek süren b�r 
muhasebec�l�k m�rasının temeller�n� attı.
Emekl� b�r KPMG Ş�rket Ortağı olan ve B�rleş�k 
Krallık’ta 2004 yılında yayımlanan Peats to 
KPMG—Grac�ous Fam�ly to Global F�rm adlı 
k�tabı kaleme alan gayr� resm� ş�rket tar�hç�s� 
Roger Wh�te şöyle d�yor: “Peat a�les�, kıdeml� 
ş�rket ortağının en az üç kuşak boyunca b�r Peat 

M�tchell, 1897’de New York C�ty’dek� b�r 
caddede tamamen tesadüf eser� karşılaştılar. 
M�tchell a�les�n�n tekst�l �şletmes�n� 
yönetmes� �ç�n ABD’ye gönder�lm�şt�. İk�l�, 
mükemmel “ön of�s/arka of�s ortaklığı ” 
olarak n�telenen b�r uygulamayı beraber 
gel�şt�rd�ler.
New York’ta Marw�ck, M�tchell & 
Company’n�n açılışından sonra, Marw�ck 
d�ğer şeh�rlere seyahat ederek ABD’n�n 
çeş�tl� bölgeler�nde of�sler açmaya başladı. 
Londra of�s�n� �şleten Percy Garrett, b�r 
defasında, yorulmak b�lmez Marw�ck’�n 
yılda 15.000 m�l yol kat ett�ğ�n� yazmıştı.
Daha sonra, 1911 yılında, Marw�ck ve 
M�tchell, S�r W�ll�am Barclay Peat’e 
katılarak Marw�ck, M�tchell, Peat & 
Company’� oluşturdular. Sek�z yıl sonra 
ayrıldılar. Marw�ck 1917’de emekl� olarak 
koltuğu M�tchell’e devrett�. M�tchell, 
Kıdeml� Ş�rket Ortağı olarak 1925 yılına 
kadar görev�n� sürdürdü. Aynı yıl �ç�nde, 
M�tchell ve Peat yen�den b�rleşt� ve ş�rket�n 
adını Peat, Marw�ck & M�tchell olarak 
değ�şt�rd�ler.

Deutsche Bank tarafından müşter�ler�n�n 
Amer�kan dem�r yollarındak� 
yatırımlarından sorumlu olmak amacıyla 
kurulan Deutsche Treuhand-Gesellschaft’a 
(DTG) katıldı. Alman ekonom�s� �y�leş�nce, 
Goerdeler Avrupa’da seyahat etmeye 
başlayarak DTG �ç�n küçük of�sler açtı ve 
uluslararası müşter�lere daha �y� h�zmet 
vermek �ç�n KKC g�b� ş�rketlerle �şb�rl�ğ�ne 
g�tt�. Goerdeler 1970’lerde Avrupalı 
müşter�ler �ç�n daha resm� b�r yapı 
gerekt�ğ�n� düşünerek uluslararası b�r ş�rket 
oluşturmak �ç�n çalışmaya başladı.
Temmuz 1979’da sözleşme �mzalandı ve 
Klynveld Ma�n Goerdeler (KMG) doğdu. 
Re�nhard Goerdeler, 1987 yılında KMG �le 
Peat Marw�ck Internat�onal ş�rketler�n�n 
türünün �lk “mega b�rleşmes�” olarak 
tanımlanan b�rleşmes�nde de büyük pay 
sah�b�d�r. 

olması şartı çerçeves�nde ş�rket ortaklığını el�nde 
tuttu.” Peat adı bugün de muhasebe dünyasındak� 
yer�n� koruyor.
S�r W�ll�am Peat’�n torununun oğlu M�chael, 
KPMG �ç�n beş yıl çalıştı ve şu anda Prens 
Charles’ın en güven�l�r yardımcılarından b�r� 
olarak h�zmet ver�yor. S�r M�chael Peat, Eton ve 
Oxford mezunu b�r muhasebec�d�r ve 
Buck�ngham Sarayı’ndak� sıkı mal� tutumu ve 
Kral�çe’n�n Haznedarı olarak bolca övgü alıyor.


