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İncelenen çeviri kitap, Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu tarafından İngilizce’den 
Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 
Sosyal Bilimler alanında verilen 2012 yılı Çeviri Eser Ödülü’nü almıştır. Çeviri 
Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir deyişle kitabın ikinci baskısından 
yapılmıştır. 

Çeviri temiz bir Türkçe ile yapılmıştır. Kitap rahat okunabilmektedir. Çeviri 
yapılırken, çevirmenin de görev aldığı, Türk Dil Kurumu’nun hazırlattığı 
Ekonometri Terimleri Sözlüğü’nden yararlanılmıştır. Buna rağmen çevirmen, bu 
sözlükte önerilen fakat henüz kullanıma girmemiş olan sözcükler ve terimlere yer 
vermediğini belirtmiştir. Büyük bir uğraş sonucu regresyon denklemlerindeki 
değişken  adlarının da Türkçeleştirildiği anlaşılıyor. 

Önsözde belirtildiği gibi kitabın amacı, öğrencileri “Bilgili tüketiciler-
yetenekli üreticiler” yapmaktır. Bu kitap matematikselliğe kaçmadan bunu 
vermeye çalışıyor. Gerçekten de günümüzde ekonominin birçok alanında ilgili 
yazını izleyebilmek, ekonometrinin deneyimli bir tüketicisi olmayı gerektiriyor. 
Benzer biçimde profesyonel dergilerde yayınlanabilecek bir çalışma ortaya 
çıkarabilmek ekonometrinin yetenekli bir üreticisi olmayı gerektiriyor. Her iki 
durumda da önemli derecede ekonometri bilgisine sahip olma büyük önem 
kazanıyor. 

Çevirilen kitap birçok bakımdan klasik ekonometri kitaplarından farklıdır. 
Kitap lisans düzeyinde bir ekonometri dersi için yazılmıştır. Buna rağmen hem 
lisans hem de ileri lisans veya master derslerinde kullanılabilecek bir yapısı vardır. 
Ayrıca, bu kitap ekonometriyi anlamlı kılmak için ilginç uygulamalarla teoriyi 
konuya bağlamaktadır. Halbuki eski nesil kitaplarda teori ve varsayımlar 
uygulamadan yoksundur. Bu önemli nokta bu kitabı eski nesil ekonometri 
kitaplarından farklı kılmaktadır. Aşağıda değinileceği gibi işlenen konular modern 
teori ve uygulamayı içeriyor. 
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Bu kitapta beş ana kısım vardır. Öğrencinin daha önce bir olasılık ve 
istatistik dersi aldığı varsayılmıştır. Fakat birinci kısımda temel olasılık ve 
istatistik kavramları gözden geçirilmektedir. İkinci kısımda altı bölüm vardır. Bu 
kısımda tek açıklayıcı değişkenli regresyon modeli ve En Küçük Kareler tahmin 
yöntemi gösterilmektedir. Hipotez testleri, güven aralıkları, çoklu regresyon 
modeli, dışlanan değişken yanlılığı, parametrelerde doğrusal olmayan modeller ve 
son olarak da içsel ve dışsal geçerlilik konuları kapsanıyor. 

Üçüncü kısım regresyon metodlarının uzantılarına ayrılmıştır. Bu kısımda 
dört bölüm vardır. Bu bölümlerde panel veri metodları, iki değerli, bağımlı 
değişken modelleri, araç değişkenler regresyonu ve son olarak da deneyler veya 
sözde-deneyler veya program değerlendirilmesi konuları işlenmiştir. 

Dördüncü kısım iktisadi zaman serilerine ayrılmıştır. Durağanlık, durağan 
olmama, birim kök testleri, dinamik nedensel etkilerin tahmini, vektör 
otoregresyonlar, eştümleşme konuları anlatılmaktadır. 

Kitabın birinci kısımdan dördüncü kısımın sonuna kadar olan bölümleri, 
matematik bilgisi sınırlı olan öğrencilere hitap ediyor. Beşinci kısım ise iyi 
matematik geçmişi olan öğrenciler için ekonometrik teoriye giriş niteliğinde. Daha 
önceki bölümlerde ihmal edilen matematiksel ayrıntılar bu kısımda 
anlatılmaktadır. Bu kısımda iki bölüm vardır. Ve anlatıda matrisler 
kullanılmaktadır.Birinci bölüm tek değişkenli doğrusal regresyon teorisi ile başlar. 
İkinci bölümde ise, çoklu regresyon teorisi, araç değişkenler ve genelleştirilmiş 
momentler yöntemi ile tahmin anlatılmaktadır. 

Daha önce değinildiği gibi çeviri Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir 
deyişle kitabın ikinci baskısından yapılmıştır. 

Çevirilen kitabın üçüncü baskısı, Stock ve Watson (2011) ise birçok önemli 
eklemeler ve yeniliklerle doludur. Bu nedenle çeviri kitabın yeni baskısının, 
kitabın üçüncü baskısından yapılması uygun olacaktır. Üçüncü baskının içerdiği 
yenilik şu konuları içeriyor: (i) Panel veri regresyonunda standart hataların 
hesaplanması; (ii) eksik veri ne zaman ve neden sorun yaratır? (iii) Yarı-deneysel 
veri analizinde önemli bir çerçeve olan “regresyon discontinuity design”; (iv) 
Farkların-Farkı regresyonu; (v) zayıf araç değişkenler konusu; (vi) regresyon 
analizinde kontrol değişkenlerin kullanımı ve yorumu; (vii) deneysel veri 
çerçevesinde potansiyel sonuçların açıklanması. 

Bu kitabın övülecek pek çok yönü vardır. Yakın zamanlarda Chen ve Pearl 
(2013) altı 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 (2013) inceledikleri altı ekonometri ders kitabı arasında 
sadece Stock ve Watson (2011)’un  nedensel (causal) ve öndeyici (predictive) 
çıkarsamanın varsayımları arasındaki farkı belirten tek kitap olduğunu 
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söylemişlerdir. Aynı yazarların belirttiğine göre ayrıca bu kitap diğer kitapların 
aksine, dışsallık koşulunun nedensel doğasını da tartışmaktadır. 

Kitabın sonunda Terimler Sözlüğü yer almaktadır. Buradaki terimlerin 
yanında parantez içerisinde İngilizceleri verilmiştir. Bu özellik, terimlerin İngilizce 
karşılıklarını da öğrenmek isteyen okuyucular için çok faydalıdır. 

Çeviri kitabı kullanışsız kılabilecek tek yönü büyük hacmidir. Umarız yeni 
baskılar daha elverişli bir biçimde düzenlenir. Ayrıca, yeni baskıların kitabın 
üçüncü veya daha yeni baskılarından çevirilmesini dilerim. 

Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu’nu bu katkısından dolayı kutluyorum. Kitabı 
Türkçe eğitim yapan bütün ekonomi ve ekonometri programları öğrencilerine salık 
veriyorum. 
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