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Sorumluluk Zinciri
Tanım

Sorumluluk Zinciri (Chain of Responsibility) tasarım 
örüntüsü, bir komut nesnesi (command object) ile 
başlayan ve bu nesneyi işleyen nesnelerden oluşan bir 
yapıdır. 

İşleyici nesneler, taşıdıkları mantık çerçevesinde hangi 
komut nesnelerini işleyeceklerini ve hangi nesneleri bir 
sonraki katmana geçireceklerini bilirler.

Bu mekanizma ile aynı zamanda yeni işleyici nesneler 
zincirin sonuna eklenebilir.
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Sorumluluk Zinciri
Amaç

Bir istemi üreten tarafla, onu işleyen tarafın 
bağımlılığını azaltmak 
Bir istemi işleme şansını birden çok 
nesneye tanımak
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Sorumluluk Zinciri
Ne Zaman Kullanırız?

İstemi birden fazla işleyici nesne olabiliyorsa
İşleyici nesne daha önceden bilinemiyorsa
İşleyici otomatik olarak eklenebilme durumu söz 
konusu ise
Bir istemin birden çok nesne içinde herhangi biri 
belirtilmeden bu zincire sürülebiliyor ve bir tanesi 
bu istemi ele alması isteniyorsa
İşleyici nesnelerin devingen olarak  oluşması 
gerekiyorsa
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Sorumluluk Zinciri
Nasıl Gerçekleştiririz?

İstemi gönderen ve istemi işleyeni ayırın
İstemi oluşturan nesnenin, istemi alacak 
nesne hakkında belirli bir bilgisi olmadan 
tasarlayın
İstemi işleyecek birden çok nesneye imkan 
verin
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Sorumluluk Zinciri
Örüntünün Yapısı

İstemi bir zincir boyunca alıp verebilmek için 
zincirdeki her halka ortak bir arayüz kullanmalıdır.
Bu arayüz 

İstemi ele alma
İstemi aktarma işlevlerini sunmalıdır.
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Sorumluluk Zinciri
Örüntünün Yapısı

“Handler” bir arayüzdür(interface).
İstemleri ele almak üzere bir arayüz tanımlar
“Concrete Handler” sorumlu olduğu istemleri ele alır
Bir sonraki halkaya erişir
“Client”, istemi başlatır
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Sorumluluk Zinciri
Örnek Kod

public interface Handler {
public void handleHelp();
public void handlePrint();
public void handleFormat();

}
public class ConcreteHandler implements Handler {

private Handler successor;
public ConcreteHandler(Handler successor) {

this.successor = successor;
}
public void handleHelp() {

// We handle help ourselves, so help code is here.
}
public void handlePrint() {

successor.handlePrint();
}
public void handleFormat() {

successor.handleFormat();
}

}

Yeni bir işlem biçimi ya da 
değişiklik öngörüldüğünde, 
bu nesnelerin yeniden 
kodlanmasını gerektirir.
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Sorumluluk Zinciri
Örnek Kod

public interface Handler {
public void handleRequest(String request);
}

public class ConcreteHandler implements Handler {
private Handler successor;
public ConcreteHandler(Handler successor) {

this.successor = successor;
}
public void handleRequest(String request) {

if (request.equals("Help")) {
// İşlem

}
else

//Bir sonraki halkaya aktar
successor.handle(request);

}
}
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Sorumluluk Zinciri
Genel Değerlendirme

Pek çok örüntüde olduğu üzere örüntünün amacı nesne 
bağımlılığını azaltmaktır. Nesnenin istemi nasıl 
ileteceğini bilmesi yeterlidir.
Sorumluluğun değişik nesnelere dağıtılabilmesini sağlar. 
Çalışma zamanında, sorumluluk zincirine müdahale 
edilebilir.
Hiçbir nesnenin ele almadığı istemler olabilir.
Java dilinde çoklu katılım söz konusu olmadığı için soyut 
sınıf kullanım imkanı yoktur. Bu sebeple arayüz 
(interface) kullanmak gerekir.



12

Referanslar

www.developer.com
Design Patterns in Java
http://c2.com/cgi/wiki?ChainOfResponsibilityPattern 
http://patterndigest.com/patterns/ChainOfResponsibili.html 
http://www.wikipedia.org/wiki/Chain_of_responsibility_pattern 
http://www.enteract.com/~bradapp/javapats.html#ChainOfResponsibility 
http://www.dofactory.com/Patterns/Pattern_Chain.asp 

http://www.developer.com/
http://c2.com/cgi/wiki?ChainOfResponsibilityPattern
http://patterndigest.com/patterns/ChainOfResponsibili.html
http://patterndigest.com/patterns/ChainOfResponsibili.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Chain_of_responsibility_pattern
http://www.wikipedia.org/wiki/Chain_of_responsibility_pattern
http://www.enteract.com/~bradapp/javapats.html
http://www.dofactory.com/Patterns/Pattern_Chain.asp
http://www.dofactory.com/Patterns/Pattern_Chain.asp

