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cwiâr yr  hyn/rhai  sydd  yn  gwrth  i'r

gwahanrywiaeth  gorfodol,  sydd  yn  gwrth  i'r  hetero  a'r

heteronormatif,  sydd  yn  gwrth  i'r  unturywedd,  gwrth  i'r

homoffobia, i'r trawsffobia ac i batriarchiaid arall. gwrth fel

gwrthodedig ond hefyd gwrth fel gwrthwynebus. nid yn

syth  ac  yn  gywir  ond  ar  gam.  nid  hoywon  hapus,  ond

cwiâriaid  grac.  nyni  yw'r  gwrywgydwyr  a'r  sodomiaid,  y

pansîs a'r pwffs a'r sisîs, y mihifir-mihafar, y sioni fenyw a'r

cadi,  y  masweddwr,  y  benywyn  anwraidd,  y  trannîs  a'r

ffagots,  y  gwrachod a'r  gwrywesiaid  a'r  widdon.  cachwrs

patriarchaidd: da ni'n dod ar eich ôl.

cwiâreiddio i wneud/droi rhywbeth yn cwiâr, i'w

ymdrochi yn y cwiâr.



cymreigeiddio queer

defnyddiwn cwiâr trwy unoliaeth â'r queers seisnigaidd ac

eraill. unoliaeth â gwerinos tafarn Stonewall a derfysgodd

mor  danbaid:  y  cwîns  a'r  digartref  ieuanc  a'r  gweithwyr

rhywiol a'r bobl o liw a gynodd tân ein brwydr. dyma'r rhai

a wrthodwyd o'r "mudiad" hoyw sefydliadol, y "mudiad" a

geisiodd diffodd ein fflamau.

a  defnyddiwn  cwiâr  trwy  unoliaeth  â'r  Cymry  heddiw  a

chynt  sydd  yn  ac  sydd  wedi  sefyll  yn  gwrth i  hetero-

batriarchiaeth. dyma air sydd yn arf yn erbyn

patriarchaeth, gan gynnwys patriarchaeth Gymreig.

cwiâreiddio'r Gymraeg
mynnwn le yn ein hiaith yn yr un modd a mynnwn iaith yn

ein  llefydd.  anufudd  yw'r  cwiâr  tuag  at  safonau

patriarchaidd,  a'u  cyfraith  o  genedlau  deuaidd  a'i  lu  o

enwau cyfyngedig gwrywaidd. lle  mae'r  iaith yn disgyblu

ein  cyrff,  gwrthsafwn.  mae'r  cwiâr  yn  sgwatio  treigladau

dros  eu  hun,  yn  adeiladu  atalgloddion  yn  erbyn  enwau

gwrywaidd gorfodol. lle does ond ddiffeithdir, codwn gyda'r

gwyll tai unnos o dermau fel cysgod a chartref. atgyfodwn

rith  hen  eiriau  marw,  gan  adfeddiannu’r  cyn-sarhadau.

arfogwn eirfa i leoli a chwalu ein gelynion.

dylse'r  Cymry sy'n ein hystyried yn gyfeillion defnyddio'r

Gymraeg drostan yn y modd y rydym ni ein hun yn mynnu.



cwiâriadur
hetero-batriarchaeth 

{hetero-patriarchy}  y  gormes  mae  pobl  di-unturywedd,

lesbiaid,  menywod,  hoywon,  pobl  ddeurywiol  {bisexual},

plant  ac  eraill  yn  profi.  mae  ganddo  sawl  wyneb,  gan

gynnwys rhywiaeth {sexism}, trawsffobia {transphobia} a

homoffobia {homophobia}.

heteronormatif {heteronormative} gormes  lle  mae

gwahanrywiaeth {heterosexuality} yn cael eu gorfodi fel yr

arfer, a lle caiff unrhyw beth arall eu gweld yn wahanol, ar

gam ac yn od.

unturywedd {cisgender}  enw  am  bobl  sydd  yn

uniaethu â'r rywedd {gender} gosodwyd arnynt ar adeg eu

genedigaeth.

di-unturywedd pobl  nad  yw'n  unturywedd,  gan

gynnwys pobl traws ond hefyd eraill nad yw'n uniaethu a'r

enw traws.

traws {trans} enw  am  nifer  nad  yw'n  uniaethu  â'r

rywedd gosodwyd arnynt ar adeg eu genedigaeth. mae hyn

yn gynnwys merched a menywod traws, bechgyn a dynion

traws a phobl traws di-ddeuaidd {non-binary} - enw

am rai nad yw'n uniaethu â rywedd dyn na rywedd menyw.



mae  nifer  o  bobl  cwiâr  ryweddol {genderqueer},

hunaniaeth a sawl ystyr gwahanol, yn uniaethu’n draws ac

yn ddi-ddeuaidd. 

nid  oes  cysylltiad  gosodol  rhwng  rhywedd  ac

organau rhywiol.

rhagenw {pronoun}  gair  a  ddefnyddir  yn lle  enw,  er

enghraifft nhw/hi/fe.  mai  rhai  pobl  di-unturywedd  a  di-

ddeuaidd yn defnyddio'r rhagenw nhw yn yr unigol ac eraill

yn  newid  rhwng rhagenwau gwahanol.  mai  rai  yn newid

berfau  a  threigladau  yn  gyfatebol.  parch  sylfaenol  yw

defnyddio rhagenw hunan-ddewisedig person di-

unturywedd, os oes ganddyn nhw un.

camryweddu {mis-gender} defnyddio'r  rhagenw neu

deitl anghywir [o ran rhywedd] am berson. i nifer o bobl di-

unturywedd, dyma brofiad a bygythiad dyddiol  a gormes

trawsffobaidd.

gwrageddgasineb-traws {trans-misogyny}

gorthrwm  mai'r  di-unturywedd  benywaidd  [gan  gynnwys

menywod-traws]  yn  dioddef.  dyma  trawstoriad

gwrageddgasineb {misogyny} a thrawsffobia.



                                                                                       
nodiadau:

nid ag awdurdod terfynol rhoddir termau a diffiniadau uchod, ond hytrach

fel cynigion ymysg proses. nid proses technegol tuag at 'wirionedd', ond 

proses y frwydr yn erbyn gormes.

rhaid cofio mai termau ewro-gorllewinol yw'r rhain, ac ni ddylsid eu tybio 

na'i orfodi'n ddiystyriol ar bobl a phrofiadau di-orllewinol. 

yn debyg, gorthrwm colonial arall yw bobl di-unturywedd gorllewinol yn 

ceisio meddiannu hunaniaethau [an]rywedd di-orllewinol. e.e. 

gwladychwyr yn dwyn yr enw Dou-Ysbryd {Two-Spirit} oddi wrth Bobl 

Gynhenid Gogledd America.

mai eraill wedi cynnig "sis" fel gair Cymraeg am yr hyn gelwir yn "cis" [fel

yn "cisgendered"] yn saesneg. cyfyngiad ar y gair "cis" yn saesneg yw ei 

debygrwydd ffonetig i'r sarhad homoffobaidd a thrawsffobaidd "sis" [fel 

yn "sissy"]. yn anffodus, mi gollwyd y gwahaniaeth ysgrifenedig yn 

ogystal wrth ei drosi i "sis" yn y Gymraeg, sydd yn anodd eto wrth

ystyried bod "sis" a "sisi" hefyd yn sarhad yn y Gymraeg. felly, ceisiwyd 

"untu" fan hyn fel gair sydd ag ystyr tebyg i wraidd "cis" ["ar yr un ochr, 

o'r un blaid"] ac sydd rhywfaint yn gwrthgyferbyniol i "draws". mai hefyd 

yn air heb ddefnydd poblogaidd yn y Gymraeg heddiw, a heb ystyr sydd 

yn ymwneud â rhyw yn barod [e.e, o ran geirdarddiad ellid defnyddio

"syth" fel gair priodol, ond mai'r cymhlethdod o'r defnydd o "straight" 

ynglŷn â chyfeiradedd rhywiol]. 

mai eraill hefyd wedi cynnig "rhyngrywiol" fel gair Cymraeg am "non-

binary". ond mai'r enw "rhyngrywiol" yn debycach o lawer i union drosiad

o'r term saesneg "intersex". mai "intersex" yn derm penodol am bobl a 

enid yng nghyflwr ffisegol neu gromoseiddiol na uniaethwyd yn 

fenywaidd na gwrywaidd gan sefydliad meddygol prif-ffrwd. dydi hyn 



ddim yn gyfystyrol i "non-binary" yn yr ystyr traws [er bod nifer o bobl 

"intersex" yn uniaethu fel pobl traws, pobl traws "non-binary" a/neu 

cwiâriaid]. felly, mi ddefnyddiwyd "di-ddeuaidd" fel gair Cymraeg am 

"non-binary". ni chynhwyswyd term am "intersex" fan hyn gan ni 

ystyriwyd yn briodol i eraill bathu term drostynt.

                                                                        



"gwerinos tafarn Stonewall a derfysgodd mor danbaid"

Marsha P. Johnson a Sylvia Rivera, Street Transvestite Action
Revolutionaries, Efrog Newydd, 1973. 




