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ODTÜ Gelişme Dergisi’nin Ağustos 2014 sayısındaki Tansel (2014) 
yazımda, Stock ve Watson’un Ekonometriye Giriş kitabının Türkçe’ye çevirisini 
(Saraçoğlu, 2011) tanıtmıştım. Bu sefer, başka bir önemli ekonometri kitabının 
Türkçe’ye çevirisini tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bu çeviri kitaplar İngilizce 
bilmeyip İngilizce ekonometri yazınını izlemek isteyenlere bir firsat tanımaktadır. 
Yüksek donanımlı bu ve benzer kitapların Türkçe çevirilerinin bulunması ile  
ekonometriye giriş alanında Türkçe telif kitaplara gerek kalmadığını düşünüyorum. 
Uzun yıllar sonra bu son iki ekonometri kitabının da Türkçe’ye kazandırılmış 
olması hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin karşılarındaki  Türkçe 
ekonometri kitabı seçeneklerini artırmıştır.  

Wooldridge’ın kitabı ilk defa 2006’da basılmıştır. Elimizdeki çeviri kitap, 
Wooldridge’in dördüncü baskısından Türkçeye çevrilmiştir. Dördüncü baskı 
2009’da South Western tarafından ABD’de basılmıştır.  Aynı yayınevi tarafından 
2014 yılında bu kitabın beşinci baskısı yapılmıştır (Wooldridge, 2014). Bu beşinci 
baskı ekonometrik kuramda ve uygulamadaki son gelişmeleri içermektedir. 

Elimizdeki çeviri kitap 2 cilt olarak yayınlanmıştır. Tek cilt olarak 
yayınlanması kitabın hacmini artıracak ve kullanılmasını zorlaştıracak diğer bir 
deyiş ile pratik olmayacaktı. Bu nedenle İngilizce aslı tek cilt olmasına rağmen, 
Türkçe çevirisinin iki cilt olarak basılması yerinde bir karar olmuştur. 

Çeviri kitap imece usulü ile sekiz akademisyenin yaptıkları çeviri katkıları 
sonucu ortaya çıkmıştır. Kitabın çeviri editörü Doç. Dr. Ebru Çağlayan’dır. Kendisi 
aynı zamanda bazı bölümleri de çevirmiştir. Kitabın çevirisini bölüm, bölüm 
yurdumuzun çeşitli üniversitelerinde görev alan sekiz akademisyen meslektaşımız 
gerçekleştirmiştir. Bu meslektaşlarımız alfabetik soyadı sırasına göre şöyledir. Ebru 
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makalelerden (ki artık böyle makalelerin sayısı oldukça artmıştır) örnekler veren, 
alıştırmalar  öneren ve gerçek Türkiye  veri setlerini ekleyerek kestirimlerin 
yapıldığı alıştırmalar öneren giriş düzeyinde telif bir ekonometri kitabı yazılırsa, 
işte böyle bir kitap çok faydalı ve eşsiz bir kitap olur. Umarım böyle bir  kitabı 
yazacak bir akademisyen bir meslektaşımız ortaya çıkar.  

Türkçe’ye ilk çevirilen ekonometri kitabı Damodar Gujarati’nin  Temel 
Ekonometri başlıklı kitabıdır (daha sonra Gujarati ve Porter, 2012).  Bu kitabı Ümit 
Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen  ilk defa 1980’lerde çevirmiştir (Şenesen ve 
Şenesen, 2012). Bu kitap Türkiye’de  bir çok üniversitede uzun yıllar kullanılmış 
ve çok faydalı olmuştur. Gujarati’nin kitabı, akademik dergilerde yayınlanan 
makalelerden örnekler veren ve anlattığı konuları bu  makaleler ile ilişkilendiren ilk 
ekonometri kitaplarından biridir. Bu tip ekonometri kitapları 1990’dan sonra 
yaygınlaştı. Bunları ikinci nesil ekonometri kitapları olarak nitelendirebiliriz. İkinci 
nesil ekonometri kitapları hem araştırmacıların kullandıkları son ekonometrik 
yöntemleri içermektedir hem de ekonometrik metodların uygulanmasına yöneliktir.  

Wooldridge’in kitabı ikinci nesil ekonometri kitaplarina en iyi örneklerinden 
biridir. Bu kitapta ekonometrik yöntemler mümkün olduğu kadar basit bir biçimde, 
matris yöntemi kullanılmadan anlatılmaktadır. Sezgisel ve anlaşılabilir biçimde 
anlatım vurgulanmış, basitleştirilerek öğretme amaçlanmıştır. Bu kitap soyut 
yöntemlerin dışına çıkarak, günlük iş yaşamı, politika değerlendirmesi ve öngörü 
ile ilgili konularda soruları yanıtlayan bir kitaptır. Wooldridge’nin önsözündeki 
deyişi ile konular “profesyonel ekonometri kullanıcılarının bakış açısı” ile 
anlatılmaktadır. Wooldridge bunu “ekonometriye modern yaklaşım” diye 
nitelemiştir. Kendisi  kitabın önsözünde “ekonometrinin gerçek dünya 
problemlerine uygulanmasını” vurguladığını belirtmektedir. Kitap yaklaşık 100 
gerçek veri setini ve bu veri setlerini kullanarak yapılması önerilen alıştırmaları 
içerir. En son ortaya çıkan ekonometrik gelişmeleri kapsar.  

Bu yazı ile tanıtımını yaptığımız Wooldridge’nin kitabını anlayabilmek için 
ileri düzeyde matematik ve istatistik bilgilerine gerek yoktur. Lise düzeyinde 
matematik ve cebir bilgisi yeterlidir. Fakat bizim liselerimizde verilmeyen temel 
olasılık ve istatistik bilgilerine gereksinim vardır. Bu temel bilgiler de bir dönemlik 
olasılık ve istatistiğe giriş dersleri ile sağlanabilir. 

Wooldridge’in kitabının organizasyonu ekonometri kitaplarının geleneksel 
organizasyonundan farklıdır. Wooldridge kitabının organizasyonunu, kullanılacak 
veri setinin çerçevesinde çizmiştir.  Kitapta üç ana bölüm vardır. Birinci bölüm 
yatay kesit veri ile regresyon analizine ayrılmıştır. Örneğin, yatay kesit veri 
setlerinde sıklıkla karşılaşılan bir sorun olan değişken varyans konusu bu bölümde 
anlatılmaktadır.  İkinci bölüm zaman serisi ile regresyon analizini kapsamaktadır. 
Örneğin, zaman serisi veri setlerinde sıkllıkla karşılaşılan bir sorun olan ardışık 
bağımlılık konusu bu bölümde anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm ileri tekniklere 
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Çağlayan, Erhan Çankal, Atilla Gökçe, Bülent Güloğlu, Nurcan Metin, Murat 
Tanık,  Nazmi Yağanoğlu ve Ferda Yerdelen. 

Wooldrige’in kitabı halihazırda 12 dile çevrilmiştir. Bu diller Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Korece, Japonca, Hindu ve Portekizce 
dillerini içerir. Birçok ülkede ders kitabı ve kaynak kitap olarak kullanılmaktadır. 
Araştırmacılar  da yardımcı kitap ve bir  başvuru kitabı olarak kullanmaktadır. 

Uzun yıllar üniversitelerde lisans programlarında öğretilen ekonometrik 
konular matris yöntemlerine dayanıyordu. Öğretilen bu  yöntemler kuramsal ve 
soyut düzeyde kalıp uygulamalardan çok uzaktı. Araştırmacıların ve  uygulamalı 
makaleler yazan akademisyenlerin kullandıkları ekonometrik yöntemler genelde bu 
derslerde yer almıyordu. Bu durum hem Türkiye’de  hem de ve yurtdışında da 
böyleydi. 

Arthur S. Goldberger’in ilk baskısını 1964’te yapan  Econometric Theory 
başlıklı kitabı ilk ekonometri kitaplarından biridir. Bu kitap matris yöntemleri 
kullanarak kuramsal ekonometriyi  anlatan kitaplara bir örnektir. Bu kitabın ilk 155 
sayfası matris kuramı ve kuramsal istatistiğin teknik özetine ayrılmıştır. İzleyen 
bölümler (Bölüm 4-7) kuramsal ekonometrik sorunlar ile ilgilidir. Buna rağmen 
Goldberger’in adı geçen kitabı sınırlı ve niteliksel (kukla) bağımlı değişken  
modellerine ayrıntılı bir biçimde, diğer kitaplardan yıllar önce  yer veren önemli bir 
kitaptır. Bu kitap, ABD’de ve bütün dünyada o zamanlar yetişen bir nesil 
ekonometri uzmanlarının önemli bir kaynak kitabı olmuş ve onları etkilemiştir. Bu 
kitap benim de ilk ekonometri kitabım oldu. Bu tip kitaplar birinci nesil ekonometri 
kitapları olarak anılmaktadır. Birinci  nesil  ekonometri kitapları uzun yıllar  böyle 
devam etmiştir. O yıllardan beri ekonometrinin hem kuramında hem de 
uygulamasında, kitaplara yansımayan önemli gelişmeler olmuştur. 

Ülkemizde çeşitli üniversitelerde ekonometri dersi veren öğretim üyeleri 
tarafından yazılmış ve o üniversitelerdeki öğrencilere ders kitabı olarak önerilen 
birçok telif ekonometri kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar da genelde matris yöntemi 
kullanarak kuramsal ekonometriyi anlatırlar. Uygulamalardan, örneklerden ve 
alıştırmalardan yoksundurlar.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi ve 
İstatistik Bölümü’nün 1962’de ilk mezunlarından olan Tümay Ertek’in kitabı 
(Ertek, 1978) bu tür kitaplara bir örnektir. Bu kitap ispatlardan kaçınarak 
ekonometrik konuları işlemiştir. Bu kitabın ilk baskısı 1978’de yapılmış bir ODTÜ 
yayınıdır. Bu kitaplar birinci nesil ekonometri kitapları arasına girer. Uygulamalı 
araştırma yapanlar için bu tip kuramsal ağırlıklı kitapların faydası yok denecek 
kadar sınırlıdır.  

Artık, son yıllarda çok güzel, uygulamalı, örnekli, alıştırmalı ekonometri 
kitaplarının Türkçe’ye çevirilerinin yayınlanmış olması nedeniyle, giriş düzeyinde 
Türkçe telif ekonometri kitabının yazılmasına gerek kalmadığı düşüncesindeyim. 
Ancak, içerisinde Türkiye hakkında yazılan ve Türkiye veri setleri kullanan 
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makalelerden (ki artık böyle makalelerin sayısı oldukça artmıştır) örnekler veren, 
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yöntemlerin dışına çıkarak, günlük iş yaşamı, politika değerlendirmesi ve öngörü 
ile ilgili konularda soruları yanıtlayan bir kitaptır. Wooldridge’nin önsözündeki 
deyişi ile konular “profesyonel ekonometri kullanıcılarının bakış açısı” ile 
anlatılmaktadır. Wooldridge bunu “ekonometriye modern yaklaşım” diye 
nitelemiştir. Kendisi  kitabın önsözünde “ekonometrinin gerçek dünya 
problemlerine uygulanmasını” vurguladığını belirtmektedir. Kitap yaklaşık 100 
gerçek veri setini ve bu veri setlerini kullanarak yapılması önerilen alıştırmaları 
içerir. En son ortaya çıkan ekonometrik gelişmeleri kapsar.  

Bu yazı ile tanıtımını yaptığımız Wooldridge’nin kitabını anlayabilmek için 
ileri düzeyde matematik ve istatistik bilgilerine gerek yoktur. Lise düzeyinde 
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ayrılmıştır. Bu bölümde panel veri metodları, araç degişken tahmin yöntemi, iki 
aşamalı en küçük kareler metodu, eşanlı denklem modelleri, sınırlı ve kukla bağımlı 
değişken modelleri  ve ileri zaman serisi konuları ele alınmıştır. 

Ayrıca Wooldridge’in kitabının beş önemli ek bölümü vardır. Bu bölümler 
sırasıyla, temel matematik kuralları, olasılığın temelleri, matematiksel istatistiğin 
temelleri, matris cebirinin özeti ve matris formunda doğrusal regresyon modeli 
adlarını taşımaktadır. Bu  ek bölümler bu konuları öğrenmek veya bu konulardaki 
bilgilerini tazelemek isteyenler ve doğrusal regresyon modelini matris yöntemi ile 
öğrenmek isteyenler için faydalıdır. 

Wooldridge’nin kitabı giriş düzeyindedir ve iktisat lisans öğrencilerine 
yöneliktir. Fakat lisansüstü düzeyde master ve doktora öğrencilerine faydalı 
olabilecek niteliktedir.  Ekonometrik kuramları sezgisel ve anlaşılabilir bir biçimde 
öğretme ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca araştırmacılar ve alanı 
ekonometri olmayan fakat ekonometrik yöntemler kullanarak uygulamalı araştırma 
yapmak isteyen iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler bu kitapta anlatılan yöntemleri 
öğrenmek ve kullanmak isteyebilirler. Bu bağlamda, bu kitap uygulamaya yönelik 
olması dolayısı ile uygulamalı araştırmacılar için çok faydalı bir kaynak kitaptır. 

Yakın zamanlarda Chen ve Pearl (2013) altı en çok kullanılan ekonometri ders 
kitabını incelemişlerdir. Bu kitaplar Greene (2012), Hill, Griffiths ve Lim (2011), 
Kennedy (2008),  Ruud (2000), Stock ve Watson (2011) ve Wooldridge (2009)’in 
eserleridir. Chen ve Pearl’in inceledikleri nokta bu kitapların nedensellik kuramının 
matematiksel yönünü irdeleyip irdelemedikleridir. Nedensellik çözümlemesinin 
incelenmesinde kuramsal ve notasyon bakımından kitaplar arasındaki farklılıkları 
ortaya koymuşlardır. Chen ve Pearl (2013) inceledikleri altı ekonometri ders kitabı 
arasında sadece Stock ve Watson (2011)’un ve Wooldridge 2009)’un nedensel 
(causal) ve öndeyici (predictive) çıkarsamanın  varsayımları arasındaki farkı  
belirten iki kitap olduğunu söylemişlerdir. Wooldridge’e göre yapısal denklemler 
ceteris paribus bir ilişkiyi gösterir. Fakat Wooldridge nedensellik mantığını 
gerektiren örnek problemler vermesine rağmen sadece öndeyi gerektiren örneklerle 
ilgilenmemiştir.  

Kitap temiz bir Türkçe ile çevrilmiştir ve rahat okunabilmektedir. Kitabın 
sonunda terimler sözlüğü yer almaktadır. Burada açıklaması yapılan ekonometrik 
Türkçe terimlerin parantez içerisinde İngilizce karşılıklarının da verilmesi faydalı 
olurdu. Bunu yapılması kavramlar arasında olası bir karışıklığı önlemesi açısından 
önemlidir. Ayrıca ekonometrik terimlerin İngilizce karşılıklarını da öğrenmek 
isteyenler için faydalı olacaktır. 

Çeviri editörü Doçent Dr. Ebru Çağlayan ile birlikte yukarıda adları geçen, 
çeşitli bölümlerin çevirisini yaparak kitaba katkıda bulunan meslektaşlarımı bu 
başarılı çalışmaları dolayısı ile kutluyorum. Kitabı Türkçe eğitim yapan bütün 
ekonomi ve ekonometri programları öğrencilerine salık veriyorum. 
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ekonometri olmayan fakat ekonometrik yöntemler kullanarak uygulamalı araştırma 
yapmak isteyen iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler bu kitapta anlatılan yöntemleri 
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olması dolayısı ile uygulamalı araştırmacılar için çok faydalı bir kaynak kitaptır. 

Yakın zamanlarda Chen ve Pearl (2013) altı en çok kullanılan ekonometri ders 
kitabını incelemişlerdir. Bu kitaplar Greene (2012), Hill, Griffiths ve Lim (2011), 
Kennedy (2008),  Ruud (2000), Stock ve Watson (2011) ve Wooldridge (2009)’in 
eserleridir. Chen ve Pearl’in inceledikleri nokta bu kitapların nedensellik kuramının 
matematiksel yönünü irdeleyip irdelemedikleridir. Nedensellik çözümlemesinin 
incelenmesinde kuramsal ve notasyon bakımından kitaplar arasındaki farklılıkları 
ortaya koymuşlardır. Chen ve Pearl (2013) inceledikleri altı ekonometri ders kitabı 
arasında sadece Stock ve Watson (2011)’un ve Wooldridge 2009)’un nedensel 
(causal) ve öndeyici (predictive) çıkarsamanın  varsayımları arasındaki farkı  
belirten iki kitap olduğunu söylemişlerdir. Wooldridge’e göre yapısal denklemler 
ceteris paribus bir ilişkiyi gösterir. Fakat Wooldridge nedensellik mantığını 
gerektiren örnek problemler vermesine rağmen sadece öndeyi gerektiren örneklerle 
ilgilenmemiştir.  

Kitap temiz bir Türkçe ile çevrilmiştir ve rahat okunabilmektedir. Kitabın 
sonunda terimler sözlüğü yer almaktadır. Burada açıklaması yapılan ekonometrik 
Türkçe terimlerin parantez içerisinde İngilizce karşılıklarının da verilmesi faydalı 
olurdu. Bunu yapılması kavramlar arasında olası bir karışıklığı önlemesi açısından 
önemlidir. Ayrıca ekonometrik terimlerin İngilizce karşılıklarını da öğrenmek 
isteyenler için faydalı olacaktır. 

Çeviri editörü Doçent Dr. Ebru Çağlayan ile birlikte yukarıda adları geçen, 
çeşitli bölümlerin çevirisini yaparak kitaba katkıda bulunan meslektaşlarımı bu 
başarılı çalışmaları dolayısı ile kutluyorum. Kitabı Türkçe eğitim yapan bütün 
ekonomi ve ekonometri programları öğrencilerine salık veriyorum. 


