NEYZEN BAŞAR DİKİCİ
1979 yılında Adana’da doğdu.

He was born in 1979, in Adana.

İlk ve orta öğrenimini çeşitli okullarda sürdürdü.

He completed his primary and secondary school
education in several different schools.

1994 yılında ney ile tanıştı, bu tanışma lise
yıllarında okuldan ayrılmasına sebep oldu.

He first met with ney in 1994. This incident caused
him to quit high school.

Neyzen Ender DOĞAN’la uzun yıllar meşk etti. Aynı
süre zarfında Neyzen Sadreddin ÖZÇİMİ, Neyzen Ahmed
ŞAHİN, Neyzen Ömer ERDOĞDULAR gibi üstatlardan feyiz
aldı.

He practiced music with Neyzen Ender DOĞAN for
long years. In the meantime, he learnt a great deal from
significant masters of Turkish Music such as Neyzen
Sadreddin ÖZÇİMİ, Neyzen Ahmed ŞAHİN and Neyzen
Ömer ERDOĞDULAR.

Mehmet GÜNTEKİN yönetimindeki Bakırköy Mûsikî
Cemiyeti Korosu’nda, sazende ve solist olarak görev yaptı.
Vefatına üç yıl kala Cinuçen TANRIKORUR’un
topluluğunda sazende ve korist olarak görev aldı.

He served for the Chorus of Bakırköy Turkish Music
Association conducted by Mehmet GÜNTEKİN as an
instrument player and soloist. He participated in the
Ensemble directed by Cinuçen TANRIKORUR as an
instrument player and chorist for 3 years until
TANRIKORUR’s death.

Sanatçının yayımlanmış dört solo
bulunmaktadır; “NEY TAKSİMLERİ”, “EZAN,
“GECENİN SESİ”, “NEY THE MEY”.

albümü
SALÂ”,

The artist has four solo albums which has been
released; “NEY TAKSİMLERİ”, “EZAN, SALÂ”, “GECENİN
SESİ”, “NEY THE MEY”.

Bugüne kadar birçok sanatçının albümünde Ney
üflemiş ve müzik yönetmenliği yapmıştır.

Until today, he has played Ney on the albums of
numerous artists and also been the music director of many
others.

Halen çalışmalarını serbest biçimde sürdürmekte
olan Başar DİKİCİ evli olup, Musa Bekir ve Şimal isminde iki
evlat babasıdır.

Başar DİKİCİ, who is still continuing his musical
activities at will, is married with two children whose names
are Musa Bekir and Şimal.
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