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Dr. Hamer Biyografisi 
 

 

Tıp Doktoru Ryke Geerd Hamer 17 Mayıs 1935’te Mettmen, Almanya’da doğdu. 
Çocukluğunu babaanne ve dedesiyle Doğu Frisia’da geçirdi. 1953’te Tübingen 
Üniversitesinde tıp, teoloji ve fizik öğrenimine başladı. 22 yaşında teoloji yüksek 
lisansını tamamladı ve dört yıl sonra, profesyonel tıp doktorluğu lisansını aldı. 
Sonraki yıllarda Almanya’nın çeşitli üniversite kliniklerinde çalıştı.  
 
 
 
 
 

1972’de, Dr. Hamer  dahiliye dalında uzmanlığını tamamladı ve Tübingen Üniversitesi’nde kanser 
hastalarından sorumlu dahiliye uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bu sırada, Tübingen Üniversitesi’ndeki 
çalışmaları sırasında tanıştığı eşi Dr. Sigrid Hamer ile özel bir çalışma yürüttü. Ayrıca tıbbi cihazların icadı 
konusunda olağanüstü bir yetenek gösterdi. Bunların arasında; bir ustura ağzından yirmi kat daha keskin, 
örseleyici olmayan neşter (Hamer neşteri), plastik cerrahiye özel bir testere ve otomatik olarak kendini 
vücut hatlarına uyumlayan masaj masası bulunmaktadır.   
 
Bu icatları, Dr. Hamer ve ailesine, Roma’nın gecekondu mahallelerinde ücretsiz olarak hastaları tedavi 
etme planını gerçekleştirmek üzere İtalya’ya yerleşmeleri için olanak sağladı. 17 Ağustos 1978’de 
Roma’dayken, Hamer ailesi oğulları Dirk’in Savoy prensi Victor Emanuel tarafından kazayla vurulduğu acı 
haberini aldı. 7 Aralık 1978’de Dirk, daha fazla direnemeyerek babasının kollarında öldü. Dirk, Roma’daki 
piramitte bulunan şehir duvarının altına gömüldü.  
 

 
Dirk’ün ölümünden kısa süre sonra, Dr. Hamer’a testis kanseri teşhisi konuldu. O 
zamana kadar hiç bir ciddi hastalık geçirmediği için, gelişen bu kanserin doğrudan 
oğlunun beklenmedik kaybıyla ilgili olduğunu düşündü. Gerçekten de, kısa sürede bu 
beklenmedik şok için Dirk’ün hatırasına DHS veya “Dirk Hamer Sendromu” adını 
verecekti.  
 
Dirk’ün ölümü ve kanserle olan kendi deneyimi, Dr. Hamer için sıra dışı bilimsel bir 
yolculuğu başlattı.  
 

 
O sırada Münih Üniversitesi’nde kanser kliniğinde baş dahiliyeci olarak çalışıyordu. Kanser hastalarının 
hastalık geçmişlerini araştırmaya başladı ve çabucak fark etti ki; tıpkı kendisi gibi, diğer hastalar da şu veya 
bu şekilde beklenmedik bir şok yaşamışlardı. Fakat araştırmalarını daha da ileriye götürdü. Bütün bedensel 
süreçlerin beyin tarafından kontrol edildiği hipotezini izleyerek, hastalarının beyin taramalarını analiz 
ederek, onların kişisel tarihçeleri ve tıbbi durumları ile karşılaştırdı.  Hayretle, belli türdeki “çatışma şokları” 
arasında çok açık bir bağlantı olduğunu, bu şokların organ düzeyinde kendilerini nasıl belirli bir semptom 
(belirti) olarak ortaya koyduğunu ve bütün bunların beyinle nasıl bağlantılandığını fark etti. O zamana 
kadar, beynin hasta organla zihin arasında nasıl bir aracı olduğunu araştıran bir çalışma yapılmamıştı.  
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Dr. Hamer, her hastalığın, kişinin ansızın hazırlıksız yakalandığı bir şok veya travmadan kaynaklandığını 
tespit etti. Beklenmedik çatışmanın ortaya çıktığı anda bu şokun etkisiyle, belli bir özellikte, beyin 
taramalarında iç içe keskin halka oluşumu biçiminde gözle görülebilen, beynin önceden belirlenmiş bir 
bölgesinde lezyon (daha sonra Hamer Odağı olarak adlandırılan) oluşmaktadır. Dr. Hamer’ın bunu fark 
etmesinden önce beyin taramalarındaki bu yuvarlak halka görünümleri, radyologlar tarafından cihazla ilgili 
bir bozukluk yüzünden diye düşünülüyordu. Ancak Siemens, bilgisayarlı tomografi cihazları üreticisi şirket, 
bu odak lezyon görüntülerinin bir hata veya arızadan kaynaklanmadığını, tomografilerin çeşitli açılardan 
alınarak tekrar edildiğinde bile bu lezyonların her zaman aynı yerde ve aynı halka yapısında gözlendiğini 
doğruladı. 
 
Şoku (DHS) algılayan beyin hücreleri, beynin ilgili bölgesine bağlı olarak, bağlantılı beyin hücrelerine bir 
tümörün gelişmesine, bir dokunun erimesine veya fonksiyon kaybına yol açmaya sebep olacak 
biyokimyasal bir sinyal gönderir.  Belirli çatışmaların beynin o belirli bölgesine tartışılmaz şekilde bağlı 
olmasının sebebi, insan organizmasının gelişimi boyunca, beyindeki her bir bölgenin, yaşamı tehdit eden 
durumlara anında tepki vermeye programlanmış olmasıdır. Beynin en eski bölgesi olan beyin sapı nefesle 
bağlantılı çatışmalara (ölüm korkusu) dair programlanmışken, üreme (üreme çatışmaları) ve besin (lokma 
çatışması) daha gelişmiş sorunlarla ( ayrılık çatışması, alan-teritoryal-çatışmalar), beynin en genç bölümü 
olan büyük beyin bağlantılıdır. Dr. Hamer ayrıca her hastalığın iki aşamada-fazda ilerlediğini keşfetmiştir: 
Birincisi; duygusal stres, iştah azalması ve uykusuzluk ile kendini gösteren bir çatışma aktif fazı ve 
sonrasında ikincisi; çatışmanın çözümlenmesi halinde, bir iyileşme aşaması-fazı. İyileşme fazında zihin, 
beyin ve organ birlikte iyileşme haline girer ve bu sıklıkla aşırı yorgunluk, baş ağrıları, enflamasyon, 
enfeksiyonlar ve ağrılar şeklinde belirti veren zorlu bir süreçtir.   
 
Embriyoloji bilimine sıkı sıkıya bağlanmış ve evrimsel mantığa tamamen uyumlu olarak, Dr. Hamer 
bulgularını “Yeni Tıbbın Beş Biyolojik Yasası” diye adlandırmıştır. Yıllar boyunca, 40.000 i aşkın vaka 
çalışmasıyla, bulgularını teyit edebilmiştir.   
 
Dr. Hamer’in araştırması, bilinen (konvansiyonel) tıptaki var olan pek çok teoriyi radikal şekilde sarsmıştır. 
Hastalığın zihin, beyin ve organ arasındaki anlamlı etkileşim olarak açıklaması, hastalıkların tesadüfen 
veya doğanın bir hatası yüzünden olduğuna dair bakış açısının aksini kanıtlamaktadır. Akla uygun bilimsel 
ölçütlere dayanarak, Yeni Alman Tıbbı (GNM) kötücül kanser hücreleri veya kötücül mikroplara dair 
efsaneleri yıkmış ve kanser tümörleri ile “bulaşıcı hastalıkları”, bize öğretildiği gibi organizmayı öldürücü 
değil, çağlar boyunca organizmayı korumak üzere acil önlemler olarak tasarlananlar olarak tanımlamıştır. 
Kanser gibi hastalıklar, ürkütücü görüntüsünü böylece kaybetmekte ve her insanın birlikte doğduğu anlamlı 
biyolojik sağ kalma programları olarak anlaşılmaktadır.  
 
Ekim 1981’de Dr. Hamer araştırmalarını Tübingen Üniversitesi’ne doktora üstü tezi olarak sundu. Amacı 
bulgularını eşdeğer vakalarda test edebilmek ve böylece Yeni Tıbbın tüm tıp öğrencilerine öğretilmesini ve 
hastaların da bu keşiflerden mümkün olduğu kadar çabuk faydalanmalarını sağlamaktı. Fakat onu büyük 
bir şaşkınlığa uğratacak şekilde çalışmalarını ve tezini değerlendirmeyi reddettiler. Bu, dünya 
üniversitelerinde benzeri olmayan bir durumdur! Başka bir sürpriz daha vardı. Tezini sunduktan kısa süre 
sonra Dr. Hamer’a ya çalışmalarını inkar etmesi gerektiği ya da anlaşmasının yenilenmeyeceği bildirildi. 
Doğrulanmış bilimsel bulguların sunulması nedeniyle klinikten kovulacak olmasının sebebini anlamak onun 
için fazlasıyla güçtü. Dr. Hamer ödün vermedi. Kovulduktan sonra, araştırmalarını sürdürdüğü özel 
muayenehanesine çekildi. Özel bir klinik açma talebi, karşı çıkanların planlı çabalarıyla defalarca 
reddedildi. Dr. Hamer’ın hastalarının sağlık yetkililerine gönderdikleri mektuplar ya cevaplanmamış olarak 
kaldı ya da “Uygun değil!” ibaresiyle geri döndü. Bugüne kadar da yetkililerin bu duruşu değişmemiştir.   
 
1985’te, dört çocuk yetiştiren Sigrid, 29 yıllık evliliğin ardından öldü. Oğlunun ölümüyle gelen kederden ve 
Savoy ailesinin acımasız tehditlerinden hiç bir zaman tam olarak kurtulamamıştı.  
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1989’da Dr. Hamer’a uygulanan baskılar zirve yapmıştı ve bir mahkeme kararı ile hekimlik yapması 
engellendi. Bilimsel çalışmalarının aksi hiç bir şekilde kanıtlanmamış olmasına rağmen, kanserin 
kaynağına dair bulgularından vaz geçmediği ve resmi tıp ilkelerine uymayı reddettiği için, 54 
yaşındayken tıp doktorluğu lisansını kaybetti. Hekimlik lisansından yoksun olduğu için, Dr. Hamer 
hastaların kayıtlarına ve beyin taramalarına ulaşabilmek için şimdi diğer doktorlara güveniyordu. 
Çalışmalarına devam etmeye kararlıydı. 1987 itibariyle Dr. Hamer 10.000 civarında vaka analizi yapmış ve 
Beş Biyolojik Yasaya dair keşfini, tıpta bilinen neredeyse tüm hastalıklar için de genişletebilmişti. Bu arada 
basın ve tıp çevreleri ona ve çalışmalarına durmaksızın saldırıyorlardı. Bulvar gazeteleri ve tıp “uzmanları”, 
Dr. Hamer’ı bir şarlatan, kendinden menkul bir mucize şifacısı, tarikat lideri, akıl dışı bir aykırı tip veya 
kanser hastalarına konvansiyonel tıbbın sunduğu “hayat kurtarıcı” yöntemleri reddeden akıl hastası bir 
suçlu olarak tanıtıyordu.  
 
Dr. Hamer’ın tıbbi keşiflerini örtbas etmek için çabaların devam etmesi sonucunda, hekimler kadar 
geniş halk kitlelerinin de GNM bilgisinden yararlanma şansı olmadı ve 30 yıldır milyonlarca hastanın 
Yeni Alman Tıbbı’nın (GNM) insani, girişimsel olmayan yaklaşımına göre tedavi edilebileceği 
reddedildi.   
 
1997’de Dr. Hamer üç kişiye tıbbi yetkisi olmaksızın ücretsiz tıbbi bilgi verdiği için tutuklanarak 19 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Buna karşın 1991’de, Dirk Hamer’I öldürdükten on üç yıl sonra Savoy prensi Victor 
Emanuel yasa dışı silah bulundurmaktan sadece 6 aylık bir şartlı salıverilme  cezası almıştı. Dr. Hamer 
tutuklandığında polis, hastalarının dosyalarını araştırmıştı. Ardından, mahkeme sürecinde bir kamu 
savcısı 5 yıldan daha fazla süre içerisinde 6.500 ölümcül hastanın 6.000 tanesinin hala hayatta 
olduğunu açıklamaya zorlanmıştı. Yani, tuhaf bir şekilde muhalifleri Yeni Alman Tıbbı’nın kayda değer 
başarı oranının gerçek istatistiklerini açıklamıştı. Yine de bugüne kadar, 1986 ve 1994’teki mahkeme 
emirlerine karşın, Tübingen Üniversitesi Dr. Hamer’ın bilimsel çalışmalarının sınanmasını reddetmektedir. 
Benzer şekilde resmi tıp, hem hekimler hem de akademisyenlerin çok sayıda doğrulamalarını desteklemeyi 
reddetmektedir.  
 
9 Eylül 2004’te Dr. Hamer İspanya’daki evinde tutuklandı. Avrupalı suçluların iadesi kapsamında Fransa’ya 
gönderildi. Fleury-Mérogis hapishanesinde sürekli üç yıllık hapse mahkum oldu. Suçlama: “sahtekarlık ve 
yasadışı tıbbi uygulamada suç ortaklığı”. Fransızcada yayınlanan kitaplarının varlığının Fransız 
vatandaşlarının ölümüne sebep olmasından sorumlu tutuldu. Belirtilmesi gerekir ki, Dr Hamer hiç bir zaman 
kişilerle yüz yüze konuşmamıştır. Bu adil olmayan hapis durumundan Şubat 2006’da serbest bırakıldı..  
 
Mart 2007’de İspanya’dan sürgüne zorlandı. Hayatını adadığı çalışmalarını güvenle sürdürebileceği 
Norveç’e gitti. Geçirdiği felç sonucu 82 yaşında iken 2 Temmuz 2017’de Sandefjord’daki evinde öldü. 
Sevgili eşi Sigrid’le evlendiği Erlangen, Almanya’da gömüldü.  
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