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I-İLHAM 
Dilek Hanif, pandemi döneminin bitişini "pozitif enerji ve yaşama sevinci" ile kutlarken hayata 

değer vermek ve yeniden kutsamak istedi. Yaz, hayattan zevk almanın tam da zamanıdır; gün 

batımı göz alıcı renklerle cömertçe gökyüzünde dans ederken, biz yaz gecelerinin enfes 

görkeminin ve hayatın tadını çıkarırız. Yaz aylarınında herkesi heyecanlandıran ve hayat çoşkusu 

veren bir gizem vardır, tasarımcı uzun yaz günlerinin şiirsel bir şekilde göz kamaştırıcı gecelere 

dönüşmesinden büyülenerek, yaz davetlerini hareketlendirecek özel bir koleksiyon yarattı. 

İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu, gün batımının nefes kesen tonlarından, ışıltılı gecelere, eğlenceli 

tasarımlara ve mükemmel bir yaz gecesini anımsatan bütün ilham verici detaylara yön veren 

ihtişamlı bir koleksiyon olmuştur. 

Kusursuz bir şekilde tasarlanmış, modern ve güncel tarzlardan, romantik gece elbiselerine,  

capcanlı yaz enerjisi koleksiyonun merkezinde yer alıyor. 

 II- SİLÜETLER 

Dilek Hanif, bir yandan yumuşak ve klasik bir feminenliği, diğer yandan hayatı çoşku ile yaşayan 

zamansız bir tanrıçayı somutlaştıran, modern ve çağdaş bir koleksiyon sunuyor. Tasarımcı; 

feminen, ipeksi şifon elbiseler, kozmopolit silüetler, asimetrik omuzlar, cömert uçuşan kol 

detayları ve uzun pelerinler ile göz alıcı bir kadını sunarken, her zaman olduğu gibi elegan bir 

incelikten yana. 

III-RENKLER 
Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz koleksiyonunu canlı ve güçlü bir renk paleti ile zenginleştiriyor. Geleneksel siyah 

ve beyaz renkler, fuşyanın tonları, açık sarılar, gök mavileri ve metalik renkler ile birleşir. Bu çoşkulu renk 

paleti, modern baskılarla ilham verici bir şekilde birleşiyor. 

IV-KUMAŞLAR 
Sürdürülebilirlik, tasarımcıyı doğal malzemelere, özellikle de pamuklu yazlık kumaşlara odaklanması için 

ilham veriyor. Drapeli elbiseler için hafif jarseler, göz alıcı bir ruh için dökümlü ipeksi şifonlar, göz 

kamaştırıcı geceler için gümüş ve bakır metalik kumaşlar, yumuşak feminen görünümler için ipek saten 

ve rahat krepler koleksiyonun özgüvenli ve neşeli ruhunu yansıtıyor. 
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I-INSPIRATION 
Dilek Hanif wanted to cherish life while celebrating the end of a pandemic era with "positive 

energy, the joy of living". Summer is a time to rejoice life; while sunset is dancing in the sky 

generously with colors, we are enjoying the exquisite splendor of summer nights. There is 

something about summer that excites everyone and designer is fascinated by long summer 

day’s poetic turn into dazzling nights and created a collection to spark summer get-togethers. 

Spring/Summer 2022 collection is a real melting pot of many-hued colors, shifting from sunset 

shades to the glittery nights, playful designs and inspirations reminiscent of a perfect summer 

night. 

From perfectly tailored modern daily wear to flowing, romantic gowns, vivacious summer 

energy is central to the collection. 

 II- SILHOUETTES 

Designer presents a modern and contemporary collection that embody a soft femininity with a 

goddess side. Feminine, flowing silky chiffon dresses, and shorter, cosmopolitan silhouettes, in 

favor of delicacy and finesse as well as presenting a spectacular woman with asymmetric 

shoulders and generous drapery. 

III-COLORS 
Dilek Hanif enrich the latest Spring/summer collection with a revitalizing and strong color palette. 

Traditional black colors infuses with shades of fuchsias, light yellows, sky blues, and metallic colors. This 

palette of colors mergers surprisingly with modern prints resonating summertime paintings.        

IV-FABRICS 
Sustainability inspires designer to focus on natural materials, especially summer fabrics of cottons. Light 

jarseys for draped dresses, flowy silky chiffons for glamorous spirit, silver and copper metallic fabrics for 

dazzling nights, silk sateen for soft feminine looks and comfortable crepes reflects the self-confident and 

joyful spirit of the collection.  



 


