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Ayben ve Fatma Turgut, 'Dünya Tek Biz İkimiz' 

YouTube Kanalında! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_-RoGvov2Z8 

Genç kızların en yakın arkadaşı olan Molped 20. yaşını, Türkiye’nin ilk en yakın arkadaşlık 
kanalı Dünya Tek Biz İkimiz’de kutluyor.  

Molped’in 20. yaşına özel olarak, rap sanatçısı Ayben ve rock müzik sanatçısı Fatma 
Turgut’un ilk kez bir araya gelerek seslendirdiği ve aynı klipte yer aldığı “Dünya Tek Biz 
İkimiz” şarkısının rap versiyonu eğlenceli, hareketli bir video ile Youtube’da yerini alıyor. 
Molped’in 20. yaş kutlamasından özel görüntülerin ve en yakın arkadaşların eğlence anlarının 
yer aldığı sadece dijitale özel hazırlanan klibin çekimlerini Muse İstanbul gerçekleştirdi. En 
yakın arkadaşların yaşadığı anları, komik hikayeleri, paylaştığı sırları tek bir çatı altında 
toplayan ve genç kızlar arasında popüler hale gelen, 166 bin en yakın arkadaşın buluştuğu 
Dünya Tek Biz İkimiz kanalı, genç kızların dünyasına sürprizler katmaya devam edecek.  

Tek Biz İkimiz Şarkı Sözleri: (Rap versiyon) 

  
 

Hayat hiç korkutmaz yanımda sen 

varsan 

Ağlasam duyar beni korur kollarsın 

bazen bir omuz oluruz, bazen biz 

omuz omuza 

Birlikte güler geçeriz yaşanan ve 

varsa 

Yumuşacık sarılır beni sarmalar 

Sanki bir melek ve 2 kanadı var  

Gün olur eğlenir ve saçmalar  

Bazen iki deli ve de bol macera  

Arada sırada sıkılırız 

Boyayıp dünyayı renklerine ayırırız 

Gökyüzünün yenilenişine alışırız 

Hayata aşığız 

Dünya tek ama biz ikimiz başarırız 

İki kalp atışı, iki kahkaha, seninle 

hayat koca bir şaka, en zor günde 

güler geçeriz 

Dünya Tek  Biz İkimiz 

Sen sırdaşım, sen her yaşım, sen 

en iyi arkadaşım 

En zor günde güler geçeriz  

Dünya Tek Biz İkimiz  

 

Şarkımız rengarenk Dinleriz hep son 

ses 

Söyleriz birlikte dans ederiz çoğu 

kez 

Bazı günler çok sert birlikteysek yok 

dert  

Sıkılırsan koş gel hayat mı zor boş 

ver 

 

Bir sen varsın yani iyi ki varsın 

Düşersem olsun gelir ve kaldırırsın 

sırdaşım, en iyi arkadaşım 

Sen varsan en güzel her yaşım 

 

Kimi gün yenilenip deli gibi sevinir 

ikimiz  

kimi gün dağılır evimiz birlikte 

güleriz 

Kimi gün güzeliz kimi gün dikeniz 

Daha da güzel olan ise yine 

hayallerimiz 

İki kalp atışı, iki kahkaha, seninle 

hayat koca bir şaka, 

en zor günde güler geçeriz, dünya 

tek, biz ikimiz..   

Sen sırdaşım, sen her yaşım, sen 

en iyi arkadaşım 

En zor günde güler geçeriz  

Dünya Tek Biz İkimiz 

 


