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Abstract

Establishing the psychoanalytic frame is an integral part of the
psychoanalytic process. Although, not a term initially coined by Freud, the
psychoanalytic frame has been at the heart of the psychoanalytic practice
from the beginning of psychoanalysis and the questions posed by Freud
regarding the technique, and thus the psychoanalytic frame are still been
discussed by contemporary psychoanalysts after all these years.
Psychoanalytic frame provides a psychoanalytic space both in concrete
and metaphorical terms. The frame consists of time, space, rules and
boundaries of the psychoanalytic work between the analyst and the
analyzand. In metaphorical terms, the frame of psychoanalysis serves as
the holding capacity of the mother (Winnicott, 1960), the container of the
unidentified (Bion, 1962), and the intersubjective psychological space to
play and experience within (Ogden, 1986). Contemporary psychoanalysts
emphasize functions of the frame. Roussilion (2006) points out to the
symbolizing function of the frame that allows for the mentalization of the
past experiences. Quinodoz (1992) refers to the maternal function of the
frame as it provides both an external protective shell and an inner psychic
structure for the patient. Rousillion (2006) talks about the paternal
function of the frame as the frame determines the boundaries as well as
symbolizes the prohibition of incest. The frame offers the taboo on
touching, the rule to express with words rather than with acts, and the
limited time and space. The boundaries provided by the frame enable a
safe environment for the psychoanalytic work to take place. In this study,
the historical development of the concept of the psychoanalytic frame is

presented. Various psychoanalytic case studies are illustrated in order to
demonstrate the clinical importance of the frame.
Tezin/Projenin Başlığı

Psikanalitik Çerçeve: Tarihsel Gelişimi ve Klinik Alandaki Önemi

Türkçe Özet

Psikanalitik çerçeveyi kurmak, psikanalitik sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.
Psikanalitik çerçeve kavramı ilk olarak Freud tarafından ortaya atılmamış
olsa da, psikanalizin başlangıcından beri psikanalitik uygulamanın
merkezinde yer almaktadır ve Freud’un teknikle ilgili dolayısıyla
psikanalitik çerçeveyle ilgili sorduğu sorular bunca yıl sonra halen çağdaş
psikanalistler tarafından tartışılmaktadır. Psikanalitik çerçeve hem somut
hem de metaforik anlamıyla psikanalitik bir alan sağlar. Çerçeve; analist
ve analizan arasındaki analitik çalışmanın zaman, mekan, kurallar ve
sınırlar gibi öğelerinden oluşur. Metaforik anlamıyla çerçeve; annenin
taşıma kapasitesi (Winnicott, 1960), tanımlanmamış olanın kapsayanı
(Bion, 1962), kişilerarası psikolojik bir oyun ve deneyimleme alanıdır.
Çağdaş psikanalistler çerçevenin işlevlerinden bahsetmişlerdir. Roussillion
(2006), çerçevenin geçmiş deneyimleri mentalize etmeye olanak veren
sembolleştirme işlevine işaret eder. Quinodoz (1992) çerçevenin, hasta
için hem koruyucu bir dış kabuk hem de içsel psişik bir yapı sağlayan
annelik işlevine değinir. Roussillion (2006), sınırları belirleyen ve ensest
yasağını sembolize eden çerçevenin babalık işlevini belirtir. Çerçeve
dokunma yasağını, eylemlerle değil kelimelerle ifade etme kuralını, zaman
ve mekan sınırlandırmasını getirir. Çerçevenin olanaklı kıldığı sınırlar,
psikanalitik çalışma için güvenli bir ortam sağlar. Bu çalışmada,
psikanalitik çerçeve kavramının tarihsel gelişimi ortaya konacaktır. Çeşitli
psikanalitik vaka çalışmalarıyla çerçevenin klinik önemi örneklendirilerek
açıklanacaktır.

