
 

          

Basın Bülteni                                                                                   12.11.2019 

 
Molped ile 20 rengarenk yıl! 

 
Ayben ve Fatma Turgut bu özel gecede ilk kez aynı sahnede!.. 

 
Kendisini genç kızların en yakın arkadaşı olarak konumlayan Molped, 20. yılını en yakın 

arkadaşların bir arada olduğu bir etkinlikle kutladı.  Rap sanatçısı Ayben ve rock müzik 

sanatçısı Fatma Turgut, çok özel gecede sahne alarak Molped’in genç kızlara armağan ettiği 

“Dünya Tek Biz İkimiz” şarkısını  birlikte söyledi. "Dünya Tek Biz İkimiz" parçasını 

seslendiren Fatma Turgut ve aynı şarkıyı RAP müzikle yeniden yorumlayan Ayben, ilk kez 

aynı sahnede bir araya geldi, performansları büyük beğeni topladı.  

Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Molped Türkiye Pazarlama Müdürü İklim Sevindi 

"1999 yılında, 'Delikanlı Kızlar Molped kullanır' diyerek başladığımız serüvenimizde, bugün, 20 

yılı geride bıraktık. Adım adım markamızı ve başarılarımızı büyütürken dünyada 62 ülkede 

Molped’in gücünü gösterdiğimiz, kadınların hayatlarındaki en yakın arkadaşı olma hedefiyle 

hareket ettiğimiz bu sürede ne mutlu bize ki; hep bizimleydiniz! Biz 20 yılda başarılarımızla 

ileriye giderken; hissimiz, duruşumuz, tavırlarımız hep genç kaldı. Dillere pelesenk olan 

jingle’ımız 'Dünya Tek Biz İkimiz'in rap versiyonu neden olmasın dedik… Ayben ve Fatma 

Turgut'un bu şarkıyı bir arada bizim için yorumlamasının güzel bir fikir olacağını düşündük.  

20.yılımızda en yakın arkadaşlara hediye ettiğimiz bu şarkı bizleri çok heyecanlandırdı. Bizimle 

oldukları için Ayben ve Fatma Turgut’a çok teşekkür ediyorum..." dedi. 



 

          

 Dünya 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 

 


